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A törvényhozás krónikája 
 
 

 
TAVASZI ÜLÉSSZAK 
 
 
251. ülésnap – 2013. február 11. 
 

A Polgári Törvénykönyvről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi V. törvény) 
                                                                                                              245 i 
                                                                                                                43 n 
                                                                                                                35 t 
 

Az Európa-Ázsia közötti kombinált fuvarozás szervezési és üzemeltetési 
szempontjairól szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán 
elfogadott 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény, valamint a jövedéki adóról és a 
jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási 
feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint a kis- 
és középvállalkozások részére nyújtott állami támogatások eredményeiről szóló jelentés 
elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat összevont általános és részletes vitája (kivételes sürgős 
eljárásban **) 
 
 
 
 
 
252. ülésnap – 2013. február 12. 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény módosításáról (benyújtó: Duró Dóra és Mirkóczki Ádám, Jobbik) 
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Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 

Gázai-övezetben zajló izraeli agresszió elítéléséről (benyújtó: Gyöngyösi Márton és mások, 
Jobbik) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
közoktatási szabályozás változásaira való felkészülést vizsgáló bizottság létrehozásáról 
(benyújtó: Osztolykán Ágnes, LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról  (benyújtó: Z.Kárpát 
Dániel és mások, Jobbik) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
közösségi rendőrség létrehozásának szükségességéről (benyújtó: Dorosz Dávid, LMP) 
 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról, valamint 
zárószavazás (kivételes sürgős eljárásban **) 
(2013. évi III. törvény) 
                                                                                                              219 i 
                                                                                                                25 n 
                                                                                                                15 t 
 

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

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

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

A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény, valamint a harmadik 
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az atomenergia 2009., 2010. és 2011. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló 
jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény, valamint a jövedéki adóról és a 
jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
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253. ülésnap – 2013. február 18. 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról 
(benyújtó: Vona Gábor és Sneider Tamás, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Egyes 
családi jogi és gyámügyi tárgyú törvényeknek a gyermekek fokozottabb védelme érdekében 
történő módosításáról (benyújtó: Szili Katalin, független) 
 

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán 
elfogadott 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2013. évi IV. törvény) 
                                                                                                              296 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Az Európa-Ázsia közötti kombinált fuvarozás szervezési és üzemeltetési 
szempontjairól szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi II. törvény) 
 
                                                                                                              301 i 
                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási 
feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint a kis- 
és középvállalkozások részére nyújtott állami támogatások eredményeiről szóló jelentés 
elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

Az atomenergia 2009., 2010. és 2011. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló 
jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény, valamint a jövedéki adóról és a 
jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi I. törvény) 
                                                                                                              228 i 
                                                                                                                46 n 
                                                                                                                38 t 
 

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános és részletes vitája, továbbá határozathozatala (a házszabálytól eltérve***) 
(2013. évi VI. törvény) 
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                                                                                                              296 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a bűnözés megelőzésében és 
leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

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

A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitája 
 

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény, valamint a harmadik 
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

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

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A Magyar Művészeti Akadémia működésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
254. ülésnap – 2013. február 19. 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
antiszemita és rasszista nézetek terjedésének megakadályozása és visszaszorítása érdekében 
(benyújtó: Molnár Csaba, független) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
külföldi adományozók személyére tekintettel létrejövő nemzetbiztonsági kockázatok 
elemzésének szükségességéről (benyújtó: Volner János és Mirkóczki Ádám, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekében szükséges egyes 
törvények módosításáról (benyújtó: Volner János, Jobbik) 
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Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról (benyújtó: Szél Bernadett, LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: 
Magyarország Alaptörvényének harmadik módosítása (benyújtó: Pörzse Sándor, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
fiatalok munkavállalásának elősegítését célzó egyes törvények módosításáról (benyújtó: 
Bertha Szilvia és Farkas Gergely, Jobbik) 
 

A Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása című törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról szóló határozati javaslat általános 
vitájának megkezdése 
 

Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében 
közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások 
megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyes közúti közlekedést érintő törvényeknek a Magyary Program Egyszerűsítési 
Programjával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
255. ülésnap – 2013. február 25. 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi ... törvénynek a 
felsőoktatás finanszírozási forrásainak a kormányzati pazarlások terhére történő növelése 
érdekében való módosításáról (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP; a benyújtás a 
költségvetési törvény kihirdetése előtt, 2012 decemberében történt, ezért nem szerepel a címben annak a 
sorszáma) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény módosításáról (benyújtó: Göndör 
István, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról (benyújtó: Mesterházy Attila 
és Tóbiás József, MSZP, Schiffer András és Szabó Timea, LMP; a benyújtáskor még létezett az 

LMP-frakció) 
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Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 

szélsőségesség, a rasszizmus, az antiszemitizmus, az idegengyűlölet és az emberi méltóságot 
más módon sértő megnyilvánulások elleni határozott fellépésről (benyújtó: Mesterházy Attila 
és Steiner Pál, 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*: A 
családi adókedvezmény teljeskörű igénybevételének megteremtéséről (benyújtó: Sneider 
Tamás és mások, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról (benyújtó: Szili 
Katalin, független) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
vállalati hitelezés beindítása érdekében az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és 
járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosításáról (benyújtó: Scheiring Gábor és Vágó 
Gábor, LMP; a benyújtáskor még létezett az LMP-frakció) 
 

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

A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a bűnözés megelőzésében és 
leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi VIII. törvény) 
                                                                                                              327 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a minősített 
adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi VII. törvény) 
                                                                                                              298 i 
                                                                                                                32 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a diplomata 
és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2013. évi IX. törvény) 
 
                                                                                                              331 i 
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                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                  0 t 
 

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

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény, valamint a harmadik 
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

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

A Magyar Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési (NEFE) Politika ügyében című 
határozati javaslat általános vitája 
 

Az egyes közúti közlekedést érintő törvényeknek a Magyary Program Egyszerűsítési 
Programjával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében 
közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások 
megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

A Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása című törvényjavaslat részletes 
vitája 
 

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

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

A Magyar Művészeti Akadémia működésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
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256. ülésnap – 2013. február 26. 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról (benyújtó: Gúr Nándor és 
Simon Gábor, MSZP) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
lakossági energiafogyasztás és az energiaterhek csökkentéséről, valamint az 
energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások felhasználására irányuló lakásberuházások 
támogatásáról (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek 
lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról (benyújtó: Vágó 
Gábor, LMP) 
 

A határon túli magyarokra vonatkozó feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A szociális közműszolgáltatás kialakítása érdekében egyes energetikai tárgyú 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal 
összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, 
valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és 
állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről 
szóló 2011. évi XXXIV. törvény és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról szóló határozati javaslat általános 
vitájának folytatása és lezárása  
 

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 vizsgálatának eredményéről szóló jelentés elfogadásáról szóló 
határozati javaslat általános vitája 
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257. ülésnap – 2013. március 4.  
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény módosításáról (benyújtó: Schiffer András, 
LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
egyes büntető törvények módosításáról (benyújtó: Vona Gábor és Sneider Tamás, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: 
Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása (benyújtó: Vona Gábor és Sneider 
Tamás, Jobbik) 
 

A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa új tagjának megválasztása (Pleschinger 
Gyula) 

 
A Magyar Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési (NEFE) Politika ügyében című 

határozati javaslat zárószavazása 
 

Az egyes közúti közlekedést érintő törvényeknek a Magyary Program Egyszerűsítési 
Programjával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 

 
A határon túli magyarokra vonatkozó feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló 

elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 
A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, 

valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és 
állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről 
szóló 2011. évi XXXIV. törvény és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi XVII. törvény) 
                                                                                                              292 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                42 t 
 

A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2013. évi XVI. törvény) 
                                                                                                              244 i 
                                                                                                                86 n 
                                                                                                                12 t 
 

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény, valamint a harmadik 
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi XV. törvény) 
                                                                                                              240 i 
                                                                                                              103 n 
                                                                                                                  0 t 
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Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépésről szóló Egyezményének 

kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2013. évi XVIII. törvény) 
                                                                                                              337 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete között a 
Magyarországon megrendezésre kerülő 42. Európai Regionális Konferencia kapcsán a 
Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete (Interpol) kiváltságairól és mentességeiről szóló 
Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2013. évi XIX. törvény) 
                                                                                                              323 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  1 t 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A társadalmi 
szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekében szükséges egyes törvények 
módosításáról (benyújtó: Volner János, Jobbik) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról (benyújtó: Gúr Nándor és Simon 
Gábor, MSZP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A közművezetékek 
adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény módosításáról (benyújtó: Göndör István, MSZP) 
 

A szociális közműszolgáltatás kialakítása érdekében egyes energetikai tárgyú 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes 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 1001/2013. (I. 2.) Korm. határozatban foglalt döntésről 
szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal 
összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitája 
 

A fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi 
háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os 
tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek 
általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
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A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. 
törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 

 
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 vizsgálatának eredményéről szóló jelentés elfogadásáról szóló 
határozati javaslat részletes vitája 

 
A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvényjavaslat 

általános vitája 
 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat összevont általános és részletes vitája (kivételes sürgős 
eljárásban **) 
 
 
 
 
 
 
258. ülésnap – 2013. március 5.  
 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Parlament által elfogadott hosszú távú Kína-stratégiáról (benyújtó: (Oláh Lajos, független) 
 

A Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi X. törvény) 
                                                                                                              293 i 
                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                16 t 
 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása (kivételes sürgős eljárásban **) 
(2013. évi XI. törvény) 
                                                                                                              256 i 
                                                                                                               44 n 
                                                                                                               19 t 
 

A Magyar Művészeti Akadémia működésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos 
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
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Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében 
közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások 
megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása  
(Elfogadott módosító indítvány nyomán a kihirdetett cím: A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 
valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról) 
(2013. évi XIV. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              263 i 
                                                                                                                66 n 
                                                                                                                  9 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              263 i 
                                                                                                                64 n 
                                                                                                                  9 t 
 

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

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi XIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              257 i 
                                                                                                                59 n 
                                                                                                                  0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              260 i 
                                                                                                                59 n 
                                                                                                                  1 t 
 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint 
a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

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

A birkózás sportág a nyári olimpiai játékok programján való megőrzésének 
támogatásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
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Az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi 
háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os 
tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek 
általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 

 
A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvényjavaslat 

részletes vitája 
 

 
 
 
 
 
259. ülésnap – 2013. március 11.  
(Az összes szavazat száma e napon  azért alacsony, mert az MSZP képviselői és a függetlenek nagy része nem 
vett részt a szavazásokban.) 
 

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 1001/2013. (I. 2.) Korm. határozatban foglalt döntésről 
szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A birkózás sportág a nyári olimpiai játékok programján való megőrzésének 
támogatásáról 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 
kérdéskörét vizsgáló bizottság vizsgálatának eredményéről szóló jelentés elfogadásáról szóló 
határozati javaslat zárószavazása 
 

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. 
törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A szociális közműszolgáltatás kialakítása érdekében egyes energetikai tárgyú 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal 
összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása című törvényjavaslat 
zárószavazása 
[Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása (2013. március 25.)] 
                                                                                                              265 i 
                                                                                                                11 n 
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                                                                                                               33 t 
 

Az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos 
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi XX. törvény) 
  A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              263 i 
                                                                                                                  8 n 
                                                                                                                38 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              263 i 
                                                                                                                  9 n 
                                                                                                                36 t 
                                                                                                             

Az egyes közúti közlekedést érintő törvényeknek a Magyary Program Egyszerűsítési 
Programjával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi XXI. törvény) 
                                                                                                              294 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  8 t 
 

A fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi 
háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os 
tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek 
általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvényjavaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A Finnugor Rokon Népek Napjáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és a földgázellátásról szóló 
2008. évi XL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat összevont általános és részletes 
vitája (kivételes sürgős eljárásban **) 
 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 



A törvényhozás krónikája – 2011  15/139 

 
 
260. ülésnap – 2013. március 12.  
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról (benyújtó: Volner János és 
Vona Gábor, Jobbik) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
birkózás olimpiai sportágak közötti megtartásának elősegítése érdekében szükséges 
nemzetközi együttműködés kezdeményezéséről (benyújtó: Vona Gábor és mások, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvénynek a kiskorú személyek védelme 
érdekében szükséges módosításáról (benyújtó: Baráth Zsolt és Z.Kárpát Dániel, Jobbik) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Gázai-övezetben zajló izraeli agresszió elítéléséről (benyújtó: Gyöngyösi Márton és mások, 
Jobbik) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Hegyi Karabahban és további megszállt területeken elkövetett örmény agresszió, 
különösképpen az 1992. február 25-26-án végrehajtott hodzsali mészárlás elítéléséről 
(benyújtó: Vona Gábor és mások, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Egyes 
törvényeknek a rokkantak ellátásainak méltányos rendezéséhez szükséges módosításáról 
(benyújtó: Szél Bernadett, független) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Egyes 
törvényeknek a kis- és középvállalkozások helyzetének javítását célzó módosításáról 
(benyújtó: Scheiring Gábor és Lengyel Szilvia, LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Egyes 
gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi 
XC. törvény módosításáról (benyújtó: Szekeres Imre és Lamperth Mónika, MSZP) 
 

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

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
áramlopás megakadályozás érdekében szükséges egyes büntető tárgyú törvénymódosításokról 
(benyújtó: Bertha Szilvia és Gyüre Csaba, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: 
Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása (benyújtó: Szilágyi György és mások, 
Jobbik) (nem azonos az ugyanezen a napon ugyanilyen címen elfogadott törvényjavaslattal) 
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Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról (benyújtó: Szili Katalin, 
független) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
élelmiszerek árának csökkentése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény módosításáról (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és a földgázellátásról szóló 
2008. évi XL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása (kivételes sürgős 
eljárásban **) 
(2013. évi XII. törvény) 
                                                                                                              264 i 
                                                                                                                  5 n 
                                                                                                                13 t 
 

Az egészségügyet érintő egyes törvényeknek az egészségügyi szakellátási 
felelősséggel kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A szociális szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények, továbbá a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés 
egyes szabályairól szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A felnőttképzésről szóló törvényjavaslat általános vitájának folytatása és lezárása  
 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A Finnugor Rokon Népek Napjáról szóló határozati javaslat részletes vitája 
 

A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint 
a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitája 
 

A Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról szóló határozati javaslat részletes 
vitája 
 

Az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
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261. ülésnap – 2013. március 14.  
 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2013. évi XXII. törvény) 
  A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              261 i 
                                                                                                                 8 n 
                                                                                                                 1 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              264 i 
                                                                                                                 8 n 
                                                                                                                 1 t 
 
 
 
 
 
 
 
262. ülésnap – 2013. március 18.  
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Egyes 
törvényeknek a kórházi anonim szülés lehetővé téleléhez szükséges módosításáról (benyújtó: 
Ertsey Katalin és Szél Bernadett, független) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvénynek az 
önkormányzati alrendszer finanszírozásának érdekében történő módosításáról (benyújtó: 
Hegedüs Lorántné és Sneider Tamás, Jobbik) 
 

A Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról szóló határozati javaslat: szavazás a 
benyújtott módosító indítványokról 
 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint 
a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2013. évi XXVI. törvény) 
                                                                                                              266 i 
                                                                                                                49 n 
                                                                                                                 1 t 
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Az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a 
benyújtott módosító indítványokról 
 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi 
háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os 
tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek 
általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi XXV. törvény) 
                                                                                                              227 i 
                                                                                                               40 n 
                                                                                                               53 t 
 

A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal 
összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi XXVII. törvény) 
                                                                                                              222 i 
                                                                                                               82 n 
                                                                                                               12 t 
 

A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2013. évi XXIII. törvény) 
                                                                                                              266 i 
                                                                                                               56 n 
                                                                                                                 0 t 
 

A szociális közműszolgáltatás kialakítása érdekében egyes energetikai tárgyú 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi XXIV. törvény) 
                                                                                                              307 i 
                                                                                                               11 n 
                                                                                                                 0 t 
 

Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 
1975. november 14-én kelt vámegyezmény és módosításai kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. 
évi XLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés 
egyes szabályairól szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
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Az egészségügyet érintő egyes törvényeknek az egészségügyi szakellátási 

felelősséggel kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

A szociális szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények, továbbá a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitája 
 
 
 
 
 
 
263. ülésnap – 2013. március 19.  
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvénynek a munkavállalók védelmét szolgáló 
módosításáról (benyújtó: Szél Bernadett és Schiffer András, LMP) (a benyújtáskor még létezett az 
LMP-frakció) 

 
Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 

szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény módosításáról (benyújtó: Baracskai József és mások, függetlenek) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: 
Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása (benyújtó: Bárándy Gergely, MSZP) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Becsület napjáról (benyújtó: Novák Előd és Zagyva György Gyula, Jobbik) 
 

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

A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni 
Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény és a budapesti Istvánmező 
rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált 
rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
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A Gárdonyi Géza emléknapról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló 
szerződés kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája (Részletes vitára nem került sor, mert a benyújtó képviselő a 
törvényjavaslatot március 25-én visszavonta.) 
 

A 2009-2010. évi Nemzeti Éghajlatváltozási Programról szóló jelentés elfogadásáról 
szóló határozati javaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
264. ülésnap – 2013. március 25.  
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek a közös 
önkormányzati hivatalok elnevezésével kapcsolatos módosításáról (benyújtó: Hegedüs 
Lorántné és mások, Jobbik) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
kommunista luxusnyugdíjpótlékokkal kapcsolatos törvények betartásáról (benyújtó: Novák 
Előd, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról (benyújtó: Németh Zsolt, 
Jobbik) 
 

Alkotmánybíró választása (Juhász Imre) 
 

A 2009-2010. évi Nemzeti Éghajlatváltozási Programról szóló jelentés elfogadásáról 
szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 
1975. november 14-én kelt vámegyezmény és módosításai kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi XLII. törvény) 
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                                                                                                             350 i 
                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                 0 t 
 

A Finnugor Rokon Népek Napjáról szóló határozati javaslat: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról 
 

Az egészségügyet érintő egyes törvényeknek az egészségügyi szakellátási 
felelősséggel kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

A gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló 
szerződés kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi XXXII. törvény) 
                                                                                                              307 i 
                                                                                                                32 n 
                                                                                                                13 t 
 

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. 
törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi XXXIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              258 i 
                                                                                                                41 n 
                                                                                                                52 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              259 i 
                                                                                                                42 n 
                                                                                                                50 t 
 

Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében 
közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások 
megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi XXXIV. törvény) 
  A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              306 i 
                                                                                                                35 n 
                                                                                                                  8 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              306 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                44 t 
 

A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
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A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. 
évi XLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

A szociális szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények, továbbá a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés 
egyes szabályairól szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról szóló határozati javaslat 
zárószavazása 
 

Az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és 
zárószavazása 
(2013. évi XXXV. törvény) 
                                                                                                              274 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                44 t 
 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi XXXI. törvény) 
                                                                                                              242 i 
                                                                                                                51 n 
                                                                                                                34 t 
 

Határozathozatal képviselő elleni pénzbírság kiszabásáról [Szanyi Tibor (MSZP)] 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról (benyújtó: Volner János és Vona Gábor, Jobbik) 
 

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
2012. évi CLXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat összevont általános és 
részletes vitája (a házszabálytól eltérve***) 
 

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok 
kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat összevont általános és részletes vitája (a házszabálytól eltérve***) 
 

A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény és a budapesti Istvánmező 
rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált 
rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitája 
 

A Gárdonyi Géza emléknapról szóló határozati javaslat részletes vitája 
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A felnőttképzésről szóló törvényjavaslat részletes vitája 

 
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat összevont általános és részletes vitája 
(kivételes sürgős eljárásban **) 
 
 
 
 
 
 
265. ülésnap – 2013. március 26.  
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról (benyújtó: Karácsony 
Gergely és Osztolykán Ágnes, LMP) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
oktatási rendszer reformjáról (benyújtó: Mesterházy Attila és Hiller István, MSZP) 
 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása  (kivételes sürgős 
eljárásban **) 
(2013. évi XXX. törvény) 
                                                                                                              251 i 
                                                                                                                  3 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
2012. évi CLXXVIII. törvény módosításárólszóló törvényjavaslat határozathozatala (a 
házszabálytól eltérve***) 
(2013. évi XXIX. törvény) 
                                                                                                              257 i 
                                                                                                                  4 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok 
kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat határozathozatala (a házszabálytól eltérve***) 
(2013. évi XXVIII. törvény) 
                                                                                                              260 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
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Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról  szóló 

törvényjavaslat általános vitája 
 

A Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A privatizációs szerződések környezetvédelmi és természetvédelmi előírásainak a 
Kormány általi felülvizsgálatáról szóló 55/2011. (VI. 29.) OGY határozat alapján lefolytatott 
vizsgálat eredményeiről szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló törvényjavaslat részletes vitájának 
megkezdése 
 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni 
Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat részletes vitája 

 
 

 
 
 
 
266. ülésnap – 2013. április 8.  
 

A Finnugor Rokon Népek Napjáról szóló határozati javaslat záróvitája és 
zárószavazása (elfogadott módosító indítvány nyomán a kihirdetett cím: A Finnugor 
Nyelvrokonsággal Rendelkező Népek Napjáról) 
 

A Gárdonyi Géza emléknapról szóló határozati javaslat: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról 
 

A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény és a budapesti Istvánmező 
rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált 
rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az egészségügyet érintő egyes törvényeknek az egészségügyi szakellátási 
felelősséggel kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(Elfogadott módosító indítvány alapján a kihirdetett cím: Az egészségügyet érintő egyes törvényeknek 
az egészségügyi szakellátási felelősséggel kapcsolatos, valamint egyes közszférában foglalkoztatott 
egészségügyi dolgozók foglalkoztatási helyzetével összefüggő módosításáról) 
(2013. évi XL. törvény) 
  A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              255 i 
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                                                                                                                62 n 
                                                                                                                  2 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              254 i 
                                                                                                                65 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A választási eljárásról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása (a 
köztársasági elnök által 2012 novemberében ki nem hirdetett, az Alkotmánybíróság által 
részben alaptörvény-ellenesnek minősített törvény új változata) 
(2013. évi XXXVI. törvény) 
 A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              254 i 
                                                                                                                52 n 
                                                                                                                  0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              256 i 
                                                                                                                52 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni 
Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi XXXVIII. törvény) 
                                                                                                              257 i 
                                                                                                                  8 n 
                                                                                                                47 t 
 

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. 
évi XLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi XXXIX. törvény) 
                                                                                                              248 i 
                                                                                                                56 n 
                                                                                                                10 t 
 

A szociális szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények, továbbá a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi XLI. törvény) 
 
                                                                                                              242 i 
                                                                                                                54 n 
                                                                                                                  8 t 
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Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés 
egyes szabályairól szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi XXXVII. törvény)                                                                                                                  
                                                                                                             243 i 
                                                                                                                 8 n 
                                                                                                               54 t 
 

A felnőttképzésről szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

A Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között az 
államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló Keretmegállapodás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében ("EUTM Mali") történő magyar katonai 
szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról  szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

A Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló törvényjavaslat részletes vitájának 
folytatása és lezárása  
 
 
 
 
 
 
 
267. ülésnap – 2013. április 9.  
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Egyes 
törvényeknek a földpályázatok nyilvánosságával, valamint a pályázati eljárás gyorsabb 
lefolytatásával kapcsolatos módosításáról (benyújtó: Lengyel Szilvia, független) 
 

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

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról (benyújtó: Sneider 
Tamás és mások, Jobbik) 
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Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
nemzeti jelképeink és történelmi értékeink védelme érdekében szükséges, egyes büntetőjogi 
tárgyú törvények módosításáról (benyújtó: Apáti István és mások, Jobbik) 
 

Az önkényuralmi jelképek használatának büntetőjogi szankcionálásáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

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

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A közveszély színhelyén elkövetett lopás szigorúbb büntetőjogi szankcionálásáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 

 
 

 
 
 
 
 
268. ülésnap – 2013. április 15.  
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Turáni Rokon Népek Napjáról (benyújtó: Vona Gábor és mások, Jobbik) 
 

A Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között az 
államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló Keretmegállapodás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi XLIII. törvény) 
                                                                                                              283 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében ("EUTM Mali") történő magyar katonai 
szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi XLIV. törvény) 
                                                                                                              306 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  3 t 
 

A közveszély színhelyén elkövetett lopás szigorúbb büntetőjogi szankcionálásáról 
szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi XLV. törvény) 
                                                                                                              309 i 
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                                                                                                                  6 n 
                                                                                                                  0 t 
 

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

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi XLVI. törvény) 
                                                                                                              245 i 
                                                                                                                56 n 
                                                                                                                32 t 
 

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi L. törvény) 
                                                                                                              260 i 
                                                                                                                41 n 
                                                                                                                33 t 
 

A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény és a budapesti Istvánmező 
rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált 
rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi LI. törvény) 
                                                                                                              245 i 
                                                                                                                41 n 
                                                                                                                46 t 
 

A Gárdonyi Géza emléknapról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni 
Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi XLVII. törvény) 
 
                                                                                                              240 i 
                                                                                                                60 n 
                                                                                                                33 t 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A kommunista 
luxusnyugdíjpótlékokkal kapcsolatos törvények betartásáról (benyújtó: Novák Előd, Jobbik) 
 

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi 
CXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitájának megkezdése 
 

Az önkényuralmi jelképek használatának büntetőjogi szankcionálásáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 

 
 

 
 
 
 
269. ülésnap – 2013. április 16.  
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
közpénzből finanszírozott állami propaganda megtiltásához szükséges törvénymódosításokról 
(benyújtó: Schiffer András, független) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
Új Széchényi Terv "piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása" az "üzleti 
infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése, ipari parkok, iparterületek és 
inkubátorházak támogatása" valamint az "ipartelepítés" elnevezésű támogatási konstrukciók 
keretében támogatást elnyert átláthatatlan tulajdonosi szerkezetű, felépítésű szervezetek 
számvevőszéki vizsgálatáról (benyújtó: Szilágyi György és Volner János, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról (benyújtó: Sneider Tamás 
és mások, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a láncszavaztatás megfékezéséhez és 
a választások tisztaságának fokozottabb védelméhez szükséges módosításáról (benyújtó: 
Szabó Gábor és mások, Jobbik) 
 

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

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
magyarországi idegennyelv-tudás és nyelvi kompetenciák javítása érdekében szükséges 
lépések megtételéről (benyújtó: Farkas Gergely és mások, Jobbik) 
 

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

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
rendkívüli időjárás következtében 2013. március 14-től előállt katasztrófahelyzet 
körülményeit, valamint az életet, az egészséget és a vagyoni biztonságot fenyegető helyzet 
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megelőzésére, valamint kezelésére tett kormányzati intézkedéseket feltáró vizsgálóbizottság 
létrehozásáról (benyújtó: Mesterházy Attila és Harangozó Tamás, MSZP) 
 

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

Egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő 
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Viviane Reding, az Európai Bizottság jogérvényesülés, alapvető jogok és uniós 
polgárság biztosának a Tobin-ügyben tett lépéseivel kapcsolatos kérdésekről szóló jelentés 
elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitájának lezárása  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
270. ülésnap – 2013. április 22.  
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
kórházi anonim szülésről (benyújtó: Szél Bernadett és Ertsey Katalin, függetlenek) 
 

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

A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról 
 

Az önkényuralmi jelképek használatának büntetőjogi szankcionálásáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi XLVIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
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                                                                                                              320 i 
                                                                                                                  6 n 
                                                                                                                  2 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              321 i 
                                                                                                                  5 n 
                                                                                                                  3 t 
 

A Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi LIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              291 i 
                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                37 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              291 i 
                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                37 t 
 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi LII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              285 i 
                                                                                                                31 n 
                                                                                                                12 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              279 i 
                                                                                                                37 n 
                                                                                                                12 t 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat összevont általános és részletes vitája, továbbá határozathozatala (a 
házszabálytól eltérve***) 
(2013. évi XLIX. törvény) 
                                                                                                              314 i 
                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az Új Széchényi 
Terv "piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása" az "üzleti infrastruktúra és a 
befektetési környezet fejlesztése, ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása" 
valamint az "ipartelepítés" elnevezésű támogatási konstrukciók keretében támogatást elnyert 
átláthatatlan tulajdonosi szerkezetű, felépítésű szervezetek számvevőszéki vizsgálatáról 
(benyújtó: Szilágyi György és Volner János, Jobbik) 
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Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A Turáni Rokon 

Népek Napjáról (benyújtó: Vona Gábor és mások, Jobbik) 
 

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi 
CXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő 
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

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

A nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitája 
 

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitája 
 

Egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitájának megkezdése 
 

Viviane Reding, az Európai Bizottság jogérvényesülés, alapvető jogok és uniós 
polgárság biztosának a Tobin-ügyben tett lépéseivel kapcsolatos kérdésekről szóló jelentés 
elfogadásáról szóló határozati javaslat részletes vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
271. ülésnap – 2013. április 23.  
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó feltételek és lakossági feladatok 
meghatározásáról (benyújtó: Baráth Zsolt és mások, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvénynek a közúti közlekedés biztonságának javítása érdekében 
szükséges módosításáról (benyújtó: Harangozó Tamás, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról 
(benyújtó: Baráth Zsolt és mások, Jobbik) 
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Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 

lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény egyes rendelkezéseinek alaptörvény-
ellenességével összefüggő jogalkotási feladatokról (benyújtó: Lendvai Ildikó, MSZP) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Horthy-rendszerben 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) 
 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek az Alaptörvény negyedik 
módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

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

A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló határozati javaslat általános 
vitája 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
272. ülésnap – 2013. április 29.  
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
egészségügyet érintő egyes törvényeknek az egészségügyi szakellátási felelősséggel 
kapcsolatos, valamint egyes közszférában foglalkoztatott egészségügyi dolgozók 
foglalkoztatási helyzetével összefüggő törvény módosításáról (benyújtó: Molnár Csaba, 
független) 
 

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

Viviane Reding, az Európai Bizottság jogérvényesülés, alapvető jogok és uniós 
polgárság biztosának a Tobin-ügyben tett lépéseivel kapcsolatos kérdésekről szóló jelentés 
elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
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A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő 
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi 
CXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása (a köztársasági elnök 
nem írta alá, megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek) 
                                                                                                              244 i 
                                                                                                              100 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi LIV. törvény) 
                                                                                                              317 i 
                                                                                                                19 n 
                                                                                                                  0 t 
 

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

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek az Alaptörvény negyedik 
módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló határozati javaslat részletes 
vitája 
 

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája (részletes vitára már nem került sor, mert az előterjesztő a 
részletes vitára bocsátás után visszavonta a törvényjavaslatot) 
 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája  
 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat összevont általános és részletes vitája 
(kivételes sürgős eljárásban **) 
 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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273. ülésnap – 2013. április 30.  
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
recski munkatáborban a kommunista diktatúra erőszakszervezetei által elkövetett 
rémtetteknek a felnövekvő generációk számára történő hiteles bemutatásáról (benyújtó: Vona 
Gábor, Jobbik) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való minél 
teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása érdekében 
szükséges egyes intézkedésekről (benyújtó: Tóbiás József és mások, MSZP) 
 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi LVI. törvény) 
                                                                                                              211 i 
                                                                                                               23 n 
                                                                                                                  2 t 
 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása  (kivételes sürgős 
eljárásban **)(a köztársasági elnök nem írta alá, megfontolásra visszaküldte az 
országgyűlésnek) 
                                                                                                              206 i 
                                                                                                                31 n 
                                                                                                                  2 t 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása (a házszabálytól eltérve***) 
(2013. évi LV. törvény) 
                                                                                                              223 i 
                                                                                                                14 n 
                                                                                                                  7 t 
 

A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az 
Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2012. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámolójának 
elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A fémkereskedelemről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
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A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A dohányzással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
274. ülésnap – 2013. május 6.  
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvénynek a magyar állampapírok után 
járó kamat kamatadó-mentessé tételéhez szükséges módosításáról (benyújtó: Volner János, 
Jobbik) 
 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2012. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámolójának 
elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló határozati javaslat 
zárószavazása 
 

A nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő 
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi LIX. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              279 i 
                                                                                                                61 n 
                                                                                                                  1 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              278 i 
                                                                                                                61 n 
                                                                                                                  1 t 
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A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról szóló  
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása (elfogadott módosító indítvány alapján a 
kihirdetett cím: A hegyközségek működésének szabályozásával kapcsolatos egyes törvények 
módosításáról) 
(2013. évi LVIII. törvény) 
                                                                                                              237 i 
                                                                                                                92 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek az Alaptörvény negyedik 
módosításával összefüggő 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 statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi LVII. törvény) 
                                                                                                              273 i 
                                                                                                                44 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: A nemzetiszocialista vészkorszak 
történelmének a fiatal generációk körében való minél teljesebb megismertetése, valamint az 
emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről 
(benyújtó: Tóbiás József és mások, MSZP) 
 

Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a nemzetközi 
kombinált árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

A fémkereskedelemről szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az 
Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitája 
 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A dohányzással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitája 
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275. ülésnap – 2013. május 7.  
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
megélhetési költségek nagyarányú és igazságos mérséklése érdekében szükséges egyes 
kormányzati intézkedésekről (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
megélhetési költségek nagyarányú és igazságos mérséklése érdekében szükséges egyes 
törvények módosításáról (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvénynek a késve elbírált pályázatokkal 
összefüggő jogbizonytalanság kiküszöböléséhez szükséges módosításáról (benyújtó: Szabó 
Rebeka, független) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
rezsicsökkentéssel kapcsolatos érdemi intézkedésekről (benyújtó: Z.Kárpát Dániel és Vona 
Gábor, Jobbik) 
 

Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben 
szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a minősített 
adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája (új törvényjavaslat az április 30-án visszavont azonos című és 
tartalmú helyett) 

 
Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 

 
Egyes törvények távszerencsejáték-szervezéssel összefüggő módosításáról szóló 

törvényjavaslat általános vitája 
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276. ülésnap – 2013. május 13.  
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
korhatár előtti öregségi nyugdíjak igénylésének méltányosságból történő újbóli lehetővé 
tételéről (benyújtó: Sneider Tamás és mások, Jobbik) 
 

Határozathozatal képviselők elleni pénzbírság kiszabásáról (Karácsony Gergely és 
Szilágyi Péter, függetlenek) 

 
Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a minősített 

adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi LX. törvény) 
                                                                                                              293 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                34 t 
 

Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a nemzetközi 
kombinált árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2013. évi LXI. törvény) 
                                                                                                              327 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

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

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 
XXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi LXII. törvény) 
                                                                                                              234 i 
                                                                                                                24 n 
                                                                                                                73 t 
 

A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen 
munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 



A törvényhozás krónikája – 2011  40/139 

Az Európa Tanács tagállamai között a személyek szabad mozgásának szabályairól 
szóló, 1957. december 13-án, Párizsban aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

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

Egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben 
szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Egyes törvények távszerencsejáték-szervezéssel összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

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

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásával összefüggő 
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
277. ülésnap – 2013. május 14.  
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
lakossági energiaköltségek fenntartható csökkentéséről (benyújtó: Szél Bernadett és Vágó 
Gábor, függetlenek) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
mezőgazdasági termények kereskedelmi láncok általi felvásárlásának rendjére vonatkozó 
jogszabályi környezet megalkotásáról (benyújtó: Volner János, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
egyes törvényeknek a választott közhatalmi szervek folyamatos működőképességét biztosító 
módosításáról (benyújtó: Lengyel Szilvia, független) 
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Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 

állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről (benyújtó: Schiffer András, független) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról (benyújtó: Oláh Lajos, 
független) 
 

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

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

A Kormány és a vidékfejlesztési miniszter munkáját támogató kormányzati 
testületekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az agrárgazdasági jelentés elkészítéséről szóló határozati javaslat általános vitája 
 

Egyes büntető tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 

 
Egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles 

hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

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

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról 
szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásával összefüggő 
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
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278. ülésnap – 2013. május 15.  
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
izraeli fegyveres erők által 2006 őszén Budapesten folytatott tevékenységekről szóló 
információk valóságtartalmának ellenőrzését szolgáló eseti bizottság felállításáról (benyújtó: 
Volner János és Mirkóczki Ádám, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosításáról (benyújtó: 
Dorosz Dávid és mások, függetlenek) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
pártok által állami vállalatoktól és külföldi szervezetektől kapott támogatások jogszerűségét, 
valamint a Magyar Szocialista Párt esetleges bűnözői körökkel kialakult kapcsolatait vizsgáló 
eseti bizottság létrehozásáról (benyújtó: Volner János, Jobbik) 
 

Az Állami Számvevőszék 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
tudomásulvételéről szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

Egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
279. ülésnap – 2013. május 21.  
 

A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen 
munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2013. évi LXIV. törvény) 
                                                                                                              319 i 
                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Az Európa Tanács tagállamai között a személyek szabad mozgásának szabályairól 
szóló, 1957. december 13-án, Párizsban aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi LXIII. törvény) 
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                                                                                                              285 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                34 t 
 

Az Állami Számvevőszék 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
tudomásulvételéről szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

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

Egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben 
szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról 
szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásával összefüggő 
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az 
Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapításáról szóló törvényjavaslat 
záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi LXXII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              278 i 
                                                                                                                51 n 
                                                                                                                  1 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              273 i 
                                                                                                                51 n 
                                                                                                                  1 t 
 

Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi LXV. törvény) 
                                                                                                              243 i 
                                                                                                                42 n 
                                                                                                                40 t 
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A fémkereskedelemről szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi LXIX. törvény) 
                                                                                                              233 i 
                                                                                                                48 n 
                                                                                                                36 t 
 

A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi LXVI. törvény) 
                                                                                                              279 i 
                                                                                                                38 n 
                                                                                                                  1 t 
 

A dohányzással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi LXXI. törvény) 
                                                                                                              222 i 
                                                                                                                81 n 
                                                                                                                  1 t 
 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek az Alaptörvény negyedik 
módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi LXX. törvény) 
                                                                                                              258 i 
                                                                                                                51 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A megélhetési 
költségek nagyarányú és igazságos mérséklése érdekében szükséges egyes törvények 
módosításáról (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az Országgyűlésről 
szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról (benyújtó: Oláh Lajos, független) 
 

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A Kormány és a vidékfejlesztési miniszter munkáját támogató kormányzati 
testületekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Az agrárgazdasági jelentés elkészítéséről szóló határozati javaslat részletes vitája 
 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
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Egyes büntető tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 

 
Egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat részletes vitája 
 

Egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles 
hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

A pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló törvényjavaslat részletes 
vitája 
 

Egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 
 

 
 
 
 
 
 
280. ülésnap – 2013. május 22.  
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
rezsicsökkentés eredményeinek hosszútávú megőrzéséről és a fenntartható fejlődés 
biztosításáról (benyújtó: Volner János, Jobbik) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
munkahelyteremtésre fordított támogatások hasznosulását vizsgáló eseti bizottság 
létrehozásáról (benyújtó: Szél Bernadett, független) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
családon belüli erőszak elleni fellépés érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi 
C. törvény kihirdetett szövegtől eltérő szövegű hatálybalépéséről (benyújtó: Schiffer András 
és Ertsey Katalin, független) 
 

Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és 
azonosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes állami ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből 
eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának 
biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével 
kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
281. ülésnap – 2013. május 23. 
 

A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek 
a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való 
minél teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása 
érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A diktatúrák által intézményesített gonoszság, valamint a történelem, jövő 
nemzedékek számára történő objektív bemutatásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A recski munkatáborban a kommunista diktatúra erőszakszervezetei által elkövetett 
rémtetteknek a felnövekvő generációk számára történő hiteles bemutatásáról szóló határozati 
javaslat általános vitája 
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Az atomenergiával, valamint az energetikával kapcsolatos egyes törvények, továbbá a 
fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi 
CLIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek az óvodák 
működőképességének megőrzése és a gyermekek védelmében szükséges módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
  
 
282. ülésnap – 2013. május 27.     
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
végkielégítéseket törvénytelen különadóval sújtó rendelkezések hatályon kívül helyezéséről 
és az e rendelkezések miatt kárt szenvedett munkavállalók kártérítéséről (benyújtó: Kolber 
István, független) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról 
(benyújtó: Nyikos László és Volner János, Jobbik) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
907. évi pozsonyi csata emléknapjának megünnepléséről (benyújtó: Baráth Zsolt és Farkas 
Gergely, Jobbik) 
 

Az agrárgazdasági jelentés elkészítéséről szóló határozati javaslat zárószavazása 
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A Kormány és a vidékfejlesztési miniszter munkáját támogató kormányzati 
testületekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a 
benyújtott módosító indítványokról 
 

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

A pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló törvényjavaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról 
 

Egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles 
hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben 
szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi LXXVI. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              299 i 
                                                                                                                43 n 
                                                                                                                  0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              298 i 
                                                                                                                43 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásával összefüggő 
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi LXXIV. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              247 i 
                                                                                                                45 n 
                                                                                                                45 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              275 i 
                                                                                                                45 n 
                                                                                                                12 t 
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Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról 

szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi LXVII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              251 i 
                                                                                                                86 n 
                                                                                                                  2 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              250 i 
                                                                                                                85 n 
                                                                                                                  1 t 
 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Egyes törvények távszerencsejáték-szervezéssel összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

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

Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi LXXV. törvény) 
                                                                                                              234 i 
                                                                                                                44 n 
                                                                                                                32 t 
 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi LXXIII. törvény) 
                                                                                                              254 i 
                                                                                                                44 n 
                                                                                                                  6 t 
 

Határozathozatal képviselők elleni pénzbírság kiszabásáról (Karácsony Gergely és 
Dorosz Dávid, függetlenek, Novák Előd, Jobbik)) 
 

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok 
kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat összevont általános és részletes vitája, továbbá határozathozatala (a 
házszabálytól eltérve***) 
(2013. évi LXVIII. törvény) 
                                                                                                              301 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
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Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A megélhetési 
költségek nagyarányú és igazságos mérséklése érdekében szükséges egyes kormányzati 
intézkedésekről (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével 
kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Az atomenergiával, valamint az energetikával kapcsolatos egyes törvények, továbbá a 
fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi 
CLIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek 
a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
283. ülésnap – 2013. május 28.  
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény módosításáról (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 
            Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvénynek a pályáztatás megkerülését kizáró 
módosításáról (benyújtó: Lengyel Szilvia, független) 
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Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról (benyújtó: Mirkóczki Ádám, 
Jobbik) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 
törvényben meghatározott pályázati eljárás országgyűlési ellenőrzését szolgáló eseti bizottság 
felállításáról (benyújtó: Volner János és Szilágyi György, Jobbik) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: 
Magyarország és a stratégiailag fontos keleti partnerei - így különösen Oroszország és 
Törökország - közötti diplomataképzés, valamint cserediákprogramok elősegítéséről 
(benyújtó: Vona Gábor és mások, Jobbik) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
közintézmények ESCO-finanszírozás keretében történő energetikai korszerűsítése 
lehetőségeinek megvizsgálásáról (benyújtó: Volner János, Jobbik) 
 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

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

Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

Egyes állami ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből 
eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának 
biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitája 
 

Egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
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A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és 
azonosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 
 
 
 
 
 
 
284. ülésnap – 2013. május 29.  
 

A helyi és körzeti televíziók digitális átállásának biztosítása érdekében szükséges és 
egyes hírközléssel összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről 
szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

A bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek az óvodák 

működőképességének megőrzése és a gyermekek védelmében szükséges módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 

 
A nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való 

minél teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása 
érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló határozati javaslat részletes vitája 
 

A diktatúrák által intézményesített gonoszság, valamint a történelem, jövő 
nemzedékek számára történő objektív bemutatásáról szóló határozati javaslat részletes vitája 
 

A recski munkatáborban a kommunista diktatúra erőszakszervezetei által elkövetett 
rémtetteknek a felnövekvő generációk számára történő hiteles bemutatásáról szóló határozati 
javaslat részletes vitája 
 
 
 
 
 
 
 
285. ülésnap – 2013. június 3.  
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Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
munkavállalók jogainak és biztonságának helyreállításáról (benyújtó: Scheiring Gábor, 
független) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
minden rászoruló gyermeket elérő nyári szociális gyermekétkeztetés biztosítása érdekében 
szükséges lépésekről (benyújtó: Szél Bernadett, független) 

 
Az atomenergiával, valamint az energetikával kapcsolatos egyes törvények, továbbá a 

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

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Egyes állami ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből 
eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának 
biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a 
benyújtott módosító indítványokról 
 

A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és 
azonosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

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

A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével 
kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról 
 

Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről 
szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról 
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A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényjavaslat: szavazás a 
benyújtott módosító indítványokról 
 

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(elfogadott módosító indítvány nyomán a kihirdetett cím: A Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény módosításáról ) 
(2013. évi LXXXV. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              258 i 
                                                                                                                  8 n 
                                                                                                                29 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              261 i 
                                                                                                                  9 n 
                                                                                                                30 t 
 

Egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és 
zárószavazása 
(2013. évi LXXXVI. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              236 i 
                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                70 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              237 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                70 t 
 

A pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló törvényjavaslat 
záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi LXXXIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              269 i 
                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                41 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              272 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                40 t 
 

Egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi LXXXI. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              282 i 
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                                                                                                                30 n 
                                                                                                                  0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              282 i 
                                                                                                                31 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles 
hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi LXXXIV. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              271 i 
                                                                                                                32 n 
                                                                                                                  4 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              277 i 
                                                                                                                31 n 
                                                                                                                  4 t 
 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása (elfogadott módosító indítvány nyomán a 
kihirdetett cím: A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 
és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról) 
(2013. évi LXXX. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              280 i 
                                                                                                                  4 n 
                                                                                                                37 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              282 i 
                                                                                                                  6 n 
                                                                                                                34 t 
 

A nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való 
minél teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása 
érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló határozati javaslat: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról 
 

A diktatúrák által intézményesített gonoszság, valamint a történelem, jövő 
nemzedékek számára történő objektív bemutatásáról szóló határozati javaslat: szavazás a 
benyújtott módosító indítványokról 
 

A recski munkatáborban a kommunista diktatúra erőszakszervezetei által elkövetett 
rémtetteknek a felnövekvő generációk számára történő hiteles bemutatásáról szóló határozati 
javaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
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A bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek az óvodák 
működőképességének megőrzése és a gyermekek védelmében szükséges módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi LXXIX. törvény) 
                                                                                                              291 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  7 t 
 

A felnőttképzésről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi LXXVII. törvény) 
                                                                                                              212 i 
                                                                                                                74 n 
                                                                                                                  4 t 
 

A Kormány és a vidékfejlesztési miniszter munkáját támogató kormányzati 
testületekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és 
zárószavazása 
(2013. évi LXXXII. törvény) 
                                                                                                              213 i 
                                                                                                                74 n 
                                                                                                                  1 t 
 

Egyes büntető tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és 
zárószavazása 
(2013. évi LXXVIII. törvény) 
                                                                                                              213 i 
                                                                                                                  6 n 
                                                                                                                66 t 
 

Határozathozatal képviselő elleni pénzbírság kiszabásáról (Novák Előd, Jobbik) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az Országgyűlésről 
szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról (benyújtó: Mirkóczki Ádám, Jobbik) 
 

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

A helyi és körzeti televíziók digitális átállásának biztosítása érdekében szükséges és 
egyes hírközléssel összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
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A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 
módosításáról szóló határozati javaslat részletes vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
286. ülésnap – 2013. június 4.  
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
dohánykoncessziós pályázatok elbírálásával kapcsolatos visszaélések miatt hátrányba került 
családi vállalkozások megélhetését veszélyeztető törvényi rendelkezések megsemmisítéséről 
(benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 

 
Az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól szóló jegyzőkönyv 

kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
„Az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól szóló jegyzőkönyv 

kihirdetésével összefüggésben”  című politikai nyilatkozattervezet általános vitája 
 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

Egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
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287. ülésnap – 2013. június 10.  
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
büntetőtörvényeknek a közhivatalt betöltőktől származó bennfentes információk 
felhasználásának megtiltásához szükséges módosításáról (benyújtó: Schiffer András, 
független) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás folyósításának megszüntetésével összefüggő méltánytalanságok 
kezelése érdekében történő módosításáról (benyújtó: Szél Bernadett, független) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Egyes 
törvényeknek a közvagyon felhasználásával összefüggő pályázati eljárások nyilvánosságához 
szükséges módosításáról (benyújtó: Schiffer András és Ertsey Katalin, független) 
 

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

A 2013. június 4-én kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításához történő 
hozzájárulásról  szóló határozati javaslat összevont általános és részletes vitája, továbbá 
határozathozatala (a házszabálytól eltérve***) 
 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája 

  
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi XC. törvény) 
                                                                                                              252 i 
                                                                                                                94 n 
                                                                                                                  1 t 
 

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

A helyi és körzeti televíziók digitális átállásának biztosítása érdekében szükséges és 
egyes hírközléssel összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat: szavazás a 
benyújtott módosító indítványokról 
 

A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével 
kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi XCVII. törvény) 
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A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              265 i 
                                                                                                                87 n 
                                                                                                                  0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              263 i 
                                                                                                                88 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi XCIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              255 i 
                                                                                                                54 n 
                                                                                                                43 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              253 i 
                                                                                                                54 n 
                                                                                                                43 t 
 

A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és 
azonosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi LXXXVIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              303 i 
                                                                                                                43 n 
                                                                                                                  0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              303 i 
                                                                                                                44 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és 
zárószavazása 
(2013. évi XCVIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              265 i 
                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                72 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              267 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                73 t 
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Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása (A köztársasági elnök nem írta alá, 
megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek.) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              252 i 
                                                                                                                54 n 
                                                                                                                44 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              249 i 
                                                                                                                53 n 
                                                                                                                44 t 
 

Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről 
szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi LXXXVII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              252 i 
                                                                                                                89 n 
                                                                                                                  1 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              251 i 
                                                                                                                88 n 
                                                                                                                  1 t 
 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi LXXXIX. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              251 i 
                                                                                                                39 n 
                                                                                                                50 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              248 i 
                                                                                                                40 n 
                                                                                                                48 t 
 

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvényjavaslat záróvitája és 
zárószavazása 
(2013. évi CII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              304 i 
                                                                                                                45 n 
                                                                                                                  0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              301 i 
                                                                                                                45 n 
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                                                                                                                  0 t 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A dohánykoncessziós 
pályázatok elbírálásával kapcsolatos visszaélések miatt hátrányba került családi vállalkozások 
megélhetését veszélyeztető törvényi rendelkezések megsemmisítéséről (benyújtó: Mesterházy 
Attila és mások, MSZP) 
 

A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

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

Az atomenergiával, valamint az energetikával kapcsolatos egyes törvények, továbbá a 
fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi 
CLIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája  
 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája  
 

A bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája  
 

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi 
CXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája (a köztársasági elnök által 
megfontolásra visszaküldött törvény) 
 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája (a köztársasági elnök által 
megfontolásra visszaküldött törvény) 
 

„Az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól szóló jegyzőkönyv 
kihirdetésével összefüggésben” című politikai nyilatkozattervezet részletes vitája 
 

Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság 
közötti partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnami Szocialista 
Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 
módosításáról szóló határozati javaslat általános vitája (az ugyanaznap elfogadott határozattal 
azonos című, de eltérő tartalmú előterjesztés) 
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288. ülésnap – 2013. június 11.  
 

Az atomenergiával, valamint az energetikával kapcsolatos egyes törvények, továbbá a 
fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi 
CLIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CI. törvény) 
                                                                                                              263 i 
                                                                                                                40 n 
                                                                                                                  1 t 
 

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi XCVI. törvény) 
                                                                                                              304 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Egyes állami ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből 
eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának 
biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazásának elhalasztása 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek az óvodák 
működőképességének megőrzése és a gyermekek védelmében szükséges módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi C. törvény) 
                                                                                                              303 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása (elfogadott módosító indítvány 
nyomán a kihirdetett cím:  Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 
2009. évi XXXVII. törvény módosításáról, valamint a polgárőrségről és a polgárőri 
tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosításáról) 
(2013. évi XCIV. törvény) 
                                                                                                              296 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  9 t 
 

A bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi XCIX. törvény) 
                                                                                                              297 i 
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                                                                                                                  7 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi 
CXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása  (a köztársasági elnök 
által megfontolásra visszaküldött törvény) 
(2013. évi XCV. törvény) 
                                                                                                              224 i 
                                                                                                                78 n 
                                                                                                                  1 t 
 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása (a köztársasági elnök által 
megfontolásra visszaküldött törvény) 
(2013. évi XCI. törvény) 
                                                                                                              225 i 
                                                                                                                78 n 
                                                                                                                  1 t 
 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi XCII. törvény) 
                                                                                                              228 i 
                                                                                                                76 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban 
elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, 
valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" 
és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi 
Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és 
belföldi alkalmazásáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitája 
 

Egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitája 
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Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

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

 
A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényjavaslat részletes vitája 

 
Egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő 

módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitájának folytatása és lezárása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
289. ülésnap – 2013. június 14.  
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
utazási költségek indokolatlan emelésének megakadályozása érdekében szükséges egyes 
kormányzati intézkedésekről (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban 
elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, 
valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CIX. törvény) 
                                                                                                              324 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" 
és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CX. törvény) 
                                                                                                              324 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi 
Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és 
belföldi alkalmazásáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CXI. törvény) 
                                                                                                              326 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 



A törvényhozás krónikája – 2011  65/139 

Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság 
közötti partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2013. évi CIV. törvény) 
                                                                                                              323 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás 
a benyújtott módosító indítványokról 
 

Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnami Szocialista 
Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CV. törvény) 
                                                                                                              325 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek 
a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a 
benyújtott módosító indítványokról 
 

„Az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól szóló jegyzőkönyv 
kihirdetésével összefüggésben” című politikai nyilatkozattervezet: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról 
 

Egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

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

Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi CIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              248 i 
                                                                                                                71 n 
                                                                                                                  5 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              245 i 
                                                                                                                70 n 
                                                                                                                  6 t 
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A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2013. évi CVII. törvény) 
                                                                                                              274 i 
                                                                                                                43 n 
                                                                                                                  6 t 
 

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CVIII. törvény) 
                                                                                                              236 i 
                                                                                                                83 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A 2013. június 10-én kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításához történő 
hozzájárulásról szóló határozati javaslat összevont általános és részletes vitája, továbbá 
határozathozatala (a házszabálytól eltérve***) 
 

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

A büntetőeljárások időszerűségének javítása érdekében szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 

 
 
 
 
 
 
 
 
NYÁRI RENDKÍVÜLI ÜLÉSSZAK 
 
 
290. ülésnap – 2013. június 17.  
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
Országgyűlésnek a Nemzeti Vidékstratégia végrehajtásáról való rendszeres tájékoztatásáról 
(benyújtó: Szabó Rebeka, független) 
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Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 

kegyeleti járandóság bevezetéséről (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

Egyes állami ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből 
eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának 
biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása  (elfogadott módosító indítvány nyomán a kihirdetett cím: Egyes állami és 
önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő 
kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról 
szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról ) 
(2013. évi CXVIII. törvény) 
                                                                                                              275 i 
                                                                                                                39 n 
                                                                                                                  7 t 
 

A nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való 
minél teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása 
érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló határozati javaslat záróvitája és 
zárószavazása 
 

A diktatúrák által intézményesített gonoszság, valamint a történelem, jövő 
nemzedékek számára történő objektív bemutatásárólszóló határozati javaslat záróvitája és 
zárószavazása 
 

A recski munkatáborban a kommunista diktatúra erőszakszervezetei által elkövetett 
rémtetteknek a felnövekvő generációk számára történő hiteles bemutatásáról szóló határozati 
javaslat záróvitája és zárószavazása 
 

Határozathozatal képviselő elleni pénzbírság kiszabásáról (Novák Előd, Jobbik) 
 

Egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 

 
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. 

törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

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

A büntetőeljárások időszerűségének javítása érdekében szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
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A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
291. ülésnap – 2013. június 18.  
 

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

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
292. ülésnap – 2013. június 21.  
 

A büntetőeljárások időszerűségének javítása érdekében szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi CXII. törvény) 
                                                                                                              321 i 
                                                                                                                  9 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CXIII. törvény) 
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                                                                                                              263 i 
                                                                                                                67 n 
                                                                                                                  1 t 
 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

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

A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

Az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól szóló jegyzőkönyv 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CVI. törvény) 
                                                                                                              335 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

„Az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól szóló jegyzőkönyv 
kihirdetésével összefüggésben” című politikai nyilatkozattervezet zárószavazása 
 

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 
módosításáról szóló határozati javaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról (az 
ugyanaznap elfogadott határozattal azonos című, de eltérő tartalmú előterjesztés) 
 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CXX. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              259 i 
                                                                                                                34 n 
                                                                                                                44 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              258 i 
                                                                                                                33 n 
                                                                                                                45 t 
 

A helyi és körzeti televíziók digitális átállásának biztosítása érdekében szükséges és 
egyes hírközléssel összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat záróvitája és 
zárószavazása 
(2013. évi CXXI. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              298 i 
                                                                                                                  6 n 
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                                                                                                                29 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              295 i 
                                                                                                                  5 n 
                                                                                                                31 t 
 

A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek 
a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és 
zárószavazása 
(2013. évi CXIV. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              316 i 
                                                                                                                  5 n 
                                                                                                                13 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              316 i 
                                                                                                                  6 n 
                                                                                                                13 t 
 

Egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és 
zárószavazása 
(2013. évi CXV. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              258 i 
                                                                                                                77 n 
                                                                                                                  2 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              252 i 
                                                                                                                83 n 
                                                                                                                  1 t 
 
 

Határozathozatal a Jobbik-képviselőcsoport emelvényen lévő tagjainak az ülés további  
részéről történő kizárásáról (Mivel a frakció tagjai elfoglalták az elnöki emelvényt, Latorcai János 
[KDNP], az országgyűlés alelnöke az ülést a szónoki emelvényről vezette tovább.Az ezt követő 
szavazásokban az ellenzék nagy része nem vett részt.) 

 
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényjavaslat záróvitája és 

zárószavazása 
(2013. évi CXXII. törvény) 
                                                                                                              253 i 
                                                                                                                17 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
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(2013. évi CXIX. törvény) 
                                                                                                              250 i 
                                                                                                                  4 n 
                                                                                                                  1 t 
 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi CXVII. törvény) 
                                                                                                              250 i 
                                                                                                                  3 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi CXVI. törvény) 
                                                                                                              251 i 
                                                                                                                  2 n 
                                                                                                                  1 t 
 
 
 
 
 
 
293. ülésnap – 2013. június 26. 
 

Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi CXXIX. törvény) 
                                                                                                              234 i 
                                                                                                                70 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi CXXVII. törvény) 
                                                                                                              261 i 
                                                                                                                34 n 
                                                                                                                  9 t 
 

Egyes törvények távszerencsejáték-szervezéssel összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi CXXVI. törvény) 
                                                                                                              235 i 
                                                                                                                69 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása (A köztársasági elnök nem 
írta alá, megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek.) 
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A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              236 i 
                                                                                                                42 n 
                                                                                                                30 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              234 i 
                                                                                                                45 n 
                                                                                                                28 t 
 

A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az 
Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 
záróvitája és zárószavazása (A köztársasági elnök nem írta alá, megfontolásra visszaküldte az 
országgyűlésnek.) 
 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              237 i 
                                                                                                                72 n 
                                                                                                                  0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              238 i 
                                                                                                                74 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása (a köztársasági elnök által megfontolásra 
visszaküldött törvény) 
(2013. évi CXXVIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              233 i 
                                                                                                                43 n 
                                                                                                                30 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              230 i 
                                                                                                                43 n 
                                                                                                                32 t 
 

Határozathozatal képviselők tiszteletdíjának csökkentéséről (40 fő a Jobbik-frakcióból 
és három független) (A házszabály módosítása folytán a pénzbírság helyébe a tiszteletdíj-csökkentés lépett.) 

 
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslatok (két, azonos címet viselő előterjesztés) együttes általános 
vitája 
 

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági vonatkozású 
jogszabályok módosításáról szóló törvényjavaslat összevont általános és részletes vitája 
(kivételes sürgős eljárásban **) 
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294. ülésnap – 2013. június 27. 
 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 

 
A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági vonatkozású 

jogszabályok módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról, valamint zárószavazás (kivételes sürgős eljárásban **) (módosító indítvány 
nyomán az elfogadott cím: A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági 
tárgyú jogszabályok módosításáról) 

 (A köztársasági elnök nem írta alá, megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek.) 
                                                                                                              214 i 
                                                                                                                42 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi CXXIII. törvény) 

    214 i 
                                                                                                                42 n 
                                                                                                                  1 t 
 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi CXXIV. törvény) 
                                                                                                              210 i 
                                                                                                                44 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi CXXV. törvény) 
                                                                                                              213 i 
                                                                                                                47 n 
                                                                                                                  0 t 
 
 
 
 
 
 
295. ülésnap – 2013. július 4. 
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Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CXXX. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              251 i 
                                                                                                                59 n 
                                                                                                                  1 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              244 i 
                                                                                                                60 n 
                                                                                                                  1 t 
 

A Magyarországot megillető egyenlő elbánásról szóló határozati javaslat összevont 
általános és részletes vitája (kivételes sürgős eljárásban **) 
 

Egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról 
szóló törvényjavaslat összevont általános és részletes vitája (kivételes sürgős eljárásban **) 
 

A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között kulturális 
központok kölcsönös létesítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 

 
 
 
 
 
 

296. ülésnap – 2013. július 5. 
 

A Magyarországot megillető egyenlő elbánásról szóló határozati javaslat: szavazás a 
benyújtott módosító indítványokról, valamint zárószavazás (kivételes sürgős eljárásban **) 
 

Egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról 
szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról, valamint zárószavazás 
(kivételes sürgős eljárásban **) 
(2013. évi CXXXIV. törvény) 
                                                                                                              276 i 
                                                                                                                  4 n 
                                                                                                                16 t 
 

A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között kulturális 
központok kölcsönös létesítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2013. évi CXXXVI. törvény) 
                                                                                                              293 i 
                                                                                                                  2 n 
                                                                                                                  6 t 
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Egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása (a köztársasági elnök által 
megfontolásra visszaküldött törvény) 
(2013. évi CXXXI. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              255 i 
                                                                                                                31 n 
                                                                                                                23 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              255 i 
                                                                                                                31 n 
                                                                                                                22 t 
 
 

A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az 
Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 
záróvitája és zárószavazása (a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött törvény) 
(2013. évi CXXXIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              255 i 
                                                                                                                57 n 
                                                                                                                  0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              255 i 
                                                                                                                57 n 
                                                                                                                  0 t 
 
 

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

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása (az előző napon elfogadottal azonos című, de 
eltérő tartalmú törvény) 
(2013. évi CXXXII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              254 i 
                                                                                                                54 n 
                                                                                                                  0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              253 i 
                                                                                                                56 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok 
módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása  (a köztársasági elnök által 
megfontolásra visszaküldött törvény) 
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(2013. évi CXXXV. törvény) 
                                                                                                              250 i 
                                                                                                                60 n 
                                                                                                                  0 t 
 
 
 
 
 
297. ülésnap – 2013. augusztus 26. 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat összevont általános és részletes vitája (a házszabálytól eltérve***) 
 
 
 
 
298. ülésnap – 2013. augusztus 27. 
 
 
  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról, valamint zárószavazás (a 
házszabálytól eltérve***) 
(2013. évi CXXXVII. törvény) 
                                                                                                              257 i 
                                                                                                                34 n 
                                                                                                                  2 t 
 
 
 
 
 
 
ŐSZI ÜLÉSSZAK 
 
 
299. ülésnap – 2013. szeptember 9. 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
tankönyvek árának csökkentéséről (benyújtó: Duró Dóra és Farkas Gergely, Jobbik) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
erdei iskolák környezettudatos nevelésben való hangsúlyosabb részvételéről (benyújtó: 
Osztolykán Ágnes, független) 
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Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
pedagógus-életpályamodell és béremelés 2013. szeptember 1-jével történő bevezetéséről 
(benyújtó: Karácsony Gergely, független) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról (benyújtó: Ivády Gábor, 
független) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Nemzeti Dohányboltokban folytatott kampánytevékenység tilalmáról (benyújtó: Mesterházy 
Attila és mások, MSZP) 
 

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

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A bírák 
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény és az ügyészségről szóló 
2011. évi CLXIII. törvény módosításáról (benyújtó: Mesterházy Attila és Bárándy Gergely, 
MSZP) 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elnökének megválasztása  
(Karas Monika Zsuzsanna)  
 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi CXXXVIII. törvény) 
                                                                                                              233 i   
                                                                                                                71 n 
                                                                                                                  2 t 
 

A Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása című törvényjavaslat általános 
vitája 
 

 
 
 
 
 
300. ülésnap – 2013. szeptember 10. 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
kulturális intézmények vezetői pályázataival összefüggő egyes törvénymódosításokról 
(benyújtó: Karácsony Gergely, független) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
jelentős foglalkoztatóként működő cégeknél dolgozó munkavállalók létszámleépítés esetén 
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történő létbiztonságának megteremtésével kapcsolatos intézkedésekről (benyújtó: Bertha 
Szilvia, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Egyes 
törvényeknek a közmunkacsapda felszámolásához szükséges módosításáról (benyújtó: Szél 
Bernadett, független) 

 
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 

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

Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 

 
Egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, 

valamint egyéb célú módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és a földgázellátásról szóló 

2008. évi XL. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 

 
A belső piaci információs rendszer hazai működésével összefüggő egyes törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 

általános vitája 
 

 
 
 
 
 
301. ülésnap – 2013. szeptember 11. 
 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Normafa Park történelmi sportterületről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása című törvényjavaslat részletes 
vitája 
 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 



A törvényhozás krónikája – 2011  79/139 

 
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvénynek az 

Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitája 
 

Egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, 
valamint egyéb célú módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és a földgázellátásról szóló 
2008. évi XL. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitája 
 
 
 
 
 
 
302. ülésnap – 2013. szeptember 16. 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvénynek a természeti értékek védelme érdekében szükséges módosításáról (benyújtó: Szél 
Bernadett, független) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
egyes törvényeknek a jogalap nélküli devizahitel-követelések érvényesítésének kizárásához 
szükséges módosításáról (benyújtó: Schiffer András és mások, függetlenek) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
"Senkit nem hagyunk az út szélén" miniszterelnöki ígéret egyes elemeinek teljesítése 
érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, 
MSZP) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
pénztárgépek cseréjére vonatkozó kötelező határidő meghosszabbításáról (benyújtó: Volner 
János, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény módosításáról (benyújtó: Hegedüs Lorántné és Szilágyi György. 
Jobbik) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
mindenki számára elérhető vízszolgáltatás megteremtése és megtartása érdekében szükséges 
lépések megtételéről (benyújtó: Mile Lajos és Szél Bernadett, függetlenek) 
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Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról (benyújtó: Karácsony Gergely, független) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: 
Deviza alapú hitelek károsultjainak átfogó megsegítéséről (benyújtó: Vona Gábor és Z.Kárpát 
Dániel, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Egyes 
törvényeknek az uniós támogatásokkal és a közvagyon felhasználásával összefüggő pályázati 
eljárások nyilvánosságához szükséges módosításáról (benyújtó: Schiffer András, független) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Egyes 
törvényeknek a pénzügyi tranzakciós illeték megfizetése alóli mentesség megállapításával 
összefüggő módosításáról (benyújtó: Lamperth Mónika és Szekeres Imre, MSZP) 
 
Az alapvető jogok biztosának megválasztása (Székely László) 
 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és a földgázellátásról szóló 
2008. évi XL. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a 
benyújtott módosító indítványokról 
 

A Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása című törvényjavaslat 
zárószavazása 
[Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása (2013. szeptember 26.)] 
                                                                                                              260 i   
                                                                                                                41 n 
                                                                                                                35 t 
 

A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi CXXXIX. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              249 i 
                                                                                                                59 n 
                                                                                                                  8 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              249 i 
                                                                                                                63 n 
                                                                                                                  6 t 
 

Egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, 
valamint egyéb célú módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
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A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvénynek az 
Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás 
a benyújtott módosító indítványokról 
 

A fémkereskedelemről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi CXL. törvény) 
                                                                                                              261 i   
                                                                                                                35 n 
                                                                                                                  5 t 
 

A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat összevont általános és részletes vitája, továbbá határozathozatala (a 
házszabálytól eltérve***) 
(2013. évi CXLI. törvény) 
                                                                                                              241 i   
                                                                                                                18 n 
                                                                                                                  1 t 
 

A belső piaci információs rendszer hazai működésével összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti 
kereskedelmi megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya között a diplomata 
útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás 
létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitája 
 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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303. ülésnap – 2013. szeptember 17. 
 
A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 

törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat általános vitájának megkezdése 
 
A támogatott döntéshozatalról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
Egyes törvényeknek a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos 

nyilvántartásával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Normafa Park történelmi sportterületről szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
304. ülésnap – 2013. szeptember 23. 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 
2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról (benyújtó: Tóth Csaba és Tóbiás József, MSZP) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
feltétel nélküli alapjövedelem magyarországi bevezetési lehetőségének vizsgálatáról 
(benyújtó: Szili Katalin, független) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosításáról a 
gyermekvállalás ösztönzése érdekében (benyújtó: Szili Katalin, független) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
kórházi fertőzésekről, az infekciókontroll megerősítéséről és az egészségügyi ellátással 
összefüggő fertőzésekkel kapcsolatos elkerülhető halálozások megakadályozásáról (benyújtó: 
Szilágyi László, független) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
egyes közigazgatási rendszerek hatékonyságának rövid-, és középtávú növeléséről  (benyújtó: 
Volner János, Jobbik) 
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Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való minél 
teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása érdekében 
szükséges egyes intézkedésekről szóló 66/2013 . (VI. 26.) OGY határozat módosításáról 
(benyújtó: Tóbiás József és mások, MSZP) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
magyarországi romák (cigányok) története és kultúrája oktatásának elősegítéséről (benyújtó: 
Varju László, független) 
 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája  
 

Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti 
kereskedelmi megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CLXX. törvény) 
 
                                                                                                              295 i   
                                                                                                                  4 n 
                                                                                                                40 t 
 

A Magyarország Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya között a diplomata 
útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CXLVII. törvény) 
                                                                                                              343 i   
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  1 t 
 

Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás 
létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CLIV. törvény) 
 
                                                                                                              299 i   
                                                                                                                  5 n 
                                                                                                                40 t 
 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A Normafa Park történelmi sportterületről szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról 
 

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvénynek az 
Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2013. évi CXLII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              249 i 
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                                                                                                                90 n 
                                                                                                                  1 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              247 i 
                                                                                                                91 n 
                                                                                                                  1 t 
 

Egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, 
valamint egyéb célú módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi CXLIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              249 i 
                                                                                                                80 n 
                                                                                                                  8 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              245 i 
                                                                                                                81 n 
                                                                                                                  7 t 
 

A belső piaci információs rendszer hazai működésével összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

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

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és a földgázellátásról szóló 
2008. évi XL. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája 
és zárószavazása 
(2013. évi CXLV. törvény) 
                                                                                                              276 i 
                                                                                                                53 n 
                                                                                                                  1 t 
 

A Magyarország és Japán között a szociális biztonságról szóló Egyezmény 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti 
euromediterrán légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a bűnözés megelőzésében és 
leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Nemzetközi Migrációs Szervezet Alapokmányának és módosításainak kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
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A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi 
rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A támogatott döntéshozatalról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Egyes törvényeknek a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos 
nyilvántartásával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 
 
 
 
 
 
305. ülésnap – 2013. szeptember 24. 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: 
Mikro-, kis- és közepes vállalkozások támogatásához szükséges források megteremtéséről 
(benyújtó: Harangozó Gábor és mások, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról (benyújtó: Karácsony 
Gergely, független) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről (benyújtó: Schiffer András, független) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
politikusi álláshalmozás felszámolása érdekében a központi államigazgatási szervekről, 
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 
módosításáról (benyújtó: Novák Előd, Jobbik) 
 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CXLIV. törvény) 
                                                                                                              218 i 
                                                                                                                24 n 
                                                                                                                  1 t 
 

A Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 Tiszta tudat, józanság, küzdelem a 
kábítószer-bűnözés ellen című határozati javaslat általános vitája 
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A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról  szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat általános vitájának folytatása és lezárása 
 
 
 
 
 
 
 
306. ülésnap – 2013. szeptember 30. 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
közszolgálati tisztviselői illetményalap mértékének emeléséről, illetve közszolgálati 
feladatellátás rendszerének átfogó megújításáról (benyújtó: Volner János, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról (benyújtó: Volner János, 
Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Egyes 
törvényeknek a Nemzeti Országgyűlési és Kormányzati Képviselői Kártya Rendszerének 
(NOKKKR) bevezetéséhez szükséges módosításáról (benyújtó: Szabó Timea, független) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
reklámadóról (benyújtó: Novák Előd, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
Összefogás a Fűtött Otthonokért Alapról (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról (benyújtó: Lendvai Ildikó 
és Steiner Pál, MSZP) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
devizahitel-követelések okán fizetésképtelenné vált természetes személyek helyzetének átfogó 
rendezéséről (benyújtó: Vona Gábor és Z.Kárpát Dániel, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek a pénztárgépek alkalmazása 
kötelezettségének ésszerűsítéséhez szükséges módosításáról (benyújtó: Szél Bernadett, 
független és Vágó Gábor, LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, valamint a bírák 
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról (benyújtó: 
Bárándy Gergely, MSZP) 
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Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 

alapvető élelmiszerek árának csökkentése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. 
évi CXXVII. törvény módosításáról (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti 
euromediterrán légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2013. évi CLI. törvény) 
                                                                                                              294 i 
                                                                                                                40 n 
                                                                                                                  1 t 
 

A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a bűnözés megelőzésében és 
leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CLIII. törvény) 
 
                                                                                                              335 i 
                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország és Japán között a szociális biztonságról szóló Egyezmény 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CLII. törvény) 
 
                                                                                                              336 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A Nemzetközi Migrációs Szervezet Alapokmányának és módosításainak kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CXLVI. törvény) 
                                                                                                              295 i 
                                                                                                                39 n 
                                                                                                                  2 t 
 
 

A Nemzeti Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása (Boda Pál,  
Bozsóki Éva, Csenterics Ferenc, Fábián Adrián, Patyi András, Sasvári Róbert László és Tóta 
Áronné tag, Rádi Péter, Bodnár Eszter és Lugossy-Sági Krisztina póttag) 
 

A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa új tagjának megválasztása (Kandrács 
Csaba) 
 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról 
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Egyes törvényeknek a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos 
nyilvántartásával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról 

 
A támogatott döntéshozatalról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 

indítványokról 
 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása (elfogadott módosító indítvány 

nyomán a kihirdetett cím: A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek és a kereskedelemről szóló 2005. évi 
CLXIV. törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról) 
(2013. évi CXLIX. törvény) 
                                                                                                              240 i 
                                                                                                                45 n 
                                                                                                                37 t 
 

A Normafa Park történelmi sportterületről szóló törvényjavaslat záróvitája és 
zárószavazása 
(2013. évi CXLVIII. törvény) 
                                                                                                              238 i 
                                                                                                                38 n 
                                                                                                                  4 t 
 

A belső piaci információs rendszer hazai működésével összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CL. törvény) 
                                                                                                              320 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Deviza alapú 
hitelek károsultjainak átfogó megsegítéséről (benyújtó: Vona Gábor és Z.Kárpát Dániel, 
Jobbik) 
 

Egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 Tiszta tudat, józanság, küzdelem a 
kábítószer-bűnözés ellen című határozati javaslat részletes vitája 
 

A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi 
rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
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Egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
307. ülésnap – 2013. október 1. 
 

A közútkezelői feladatok átadásáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X. 28.) OGY 
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló határozati javaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
308. ülésnap – 2013. október 7. 
 

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

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
anyatejes táplálás támogatásáról (benyújtó: Szél Bernadett, független) 
 

A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
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(2013. évi CLVI. törvény) 
                                                                                                              241 i 
                                                                                                                45 n 
                                                                                                                32 t 
 

A támogatott döntéshozatalról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CLV. törvény) 
                                                                                                              271 i 
                                                                                                                37 n 
                                                                                                                11 t 
 

Egyes törvényeknek a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos 
nyilvántartásával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CLVIII. törvény) 
                                                                                                              272 i 
                                                                                                                  5 n 
                                                                                                                44 t 
 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi CLX. törvény) 
                                                                                                              241 i 
                                                                                                                79 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi CLIX. törvény) 
                                                                                                              267 i 
                                                                                                                49 n 
                                                                                                                  1 t 
 

A Magyar Művészeti Akadémia működésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi CLVII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              245 i 
                                                                                                                46 n 
                                                                                                                30 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              242 i 
                                                                                                                47 n 
                                                                                                                31 t 
 

A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló törvényjavaslat: szavazás a 
benyújtott módosító indítványokról 
 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
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A Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 Tiszta tudat, józanság, küzdelem a 

kábítószer-bűnözés ellen című határozati javaslat zárószavazása 
 

A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi 
rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása (A köztársasági elnök nem írta alá, megfontolásra visszaküldte 
az országgyűlésnek.) 
                                                                                                              240 i 
                                                                                                                77 n 
                                                                                                                  1 t 
 

Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 
1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az állambiztonsági 
múlt átláthatóvá tételéről (benyújtó: Schiffer András, független) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az Összefogás a 
Fűtött Otthonokért Alapról (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az alapvető 
élelmiszerek árának csökkentése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény módosításáról (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A politikusi 
álláshalmozás felszámolása érdekében a központi államigazgatási szervekről, valamint a 
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról 
(benyújtó: Novák Előd, Jobbik) 
 

Magyarország és a Svájci Államszövetség között a jövedelem- és vagyonadók 
területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló, Budapesten, 2013. szeptember 12-én aláírt 
Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország Kormánya és Guernsey Kormánya között az adóügyi 
információcseréről szóló, Londonban, 2013. szeptember 11. napján aláírt Egyezmény 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a 
jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának 
megakadályozásáról szóló, Dubaiban, 2013. április 30. napján aláírt Egyezmény 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
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Egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

Egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

A közútkezelői feladatok átadásáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 
 
 
 
 
 
 
309. ülésnap – 2013. október 8. 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
személyszállító szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról (benyújtó: 
Volner János és Szilágyi György, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 
2013. évi LXVII. törvény módosításáról (benyújtó: Volner János, Jobbik) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
útdíj mértékének igazságosabb megállapításáról (benyújtó: Volner János, Jobbik) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
országgyűlés képviselők véleménynyilvánítási szabadságának korlátozhatatlanságáról 
(benyújtó: Szilágyi Péter, független) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 
2013. évi LXVII. törvény módosításáról (benyújtó: Volner János, Jobbik) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
szélsőségesség, a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái elleni határozott fellépésről 
szóló 46/2012. (VI.12.) OGY határozat módosításáról (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, 
MSZP) 
 

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

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
politikai érdekből folytatott koncepciós büntetőeljárások gyakorlatának visszaszorítása 
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érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról (benyújtó: 
Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
személyszállító szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról (benyújtó: 
Volner János és Szilágyi György, Jobbik) (az ugyanezen napi bejelentések elején szereplővel azonos 
című, de eltérő tartalmú előterjesztés) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 
2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról (benyújtó: Karácsony Gergely, független) 
 

Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Bethlen Gábor Alap 2012. évi tevékenységéről és működéséről szóló jelentés 
elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X. 28.) OGY 
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló határozati javaslat részletes vitája 
 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

Egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitája 
 

A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitája 
 

Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 
 
 
 
 
 
310. ülésnap – 2013. október 14. 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról (benyújtó: Volner János és 
Szilágyi György, Jobbik) 



A törvényhozás krónikája – 2011  94/139 

 
Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A helyi 

adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról (benyújtó: Volner János, Jobbik) 
 

Magyarország és a Svájci Államszövetség között a jövedelem- és vagyonadók 
területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló, Budapesten, 2013. szeptember 12-én aláírt 
Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CLXIII. törvény) 
                                                                                                              302 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország Kormánya és Guernsey Kormánya között az adóügyi 
információcseréről szóló, Londonban, 2013. szeptember 11. napján aláírt Egyezmény 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CLXII. törvény) 
                                                                                                              306 i 
                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a 
jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának 
megakadályozásáról szóló, Dubaiban, 2013. április 30. napján aláírt Egyezmény 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CLXI. törvény) 
                                                                                                              308 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A Bethlen Gábor Alap 2012. évi tevékenységéről és működéséről szóló jelentés 
elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CLXIV. törvény) 
                                                                                                             318 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CLXIX. törvény) 
                                                                                                              306 i 
                                                                                                                  6 n 
                                                                                                                  6 t 
 

A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CLXV. törvény) 
                                                                                                              269 i 
                                                                                                                49 n 
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                                                                                                                  2 t 
 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról 
 

A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CLXVIII. törvény) 
                                                                                                              246 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                82 t 
 
 

A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X. 28.) OGY 
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A közútkezelői feladatok átadásáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CLXVI. törvény) 
                                                                                                              233 i 
                                                                                                                48 n 
                                                                                                                48 t 
 

Egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról, továbbá zárószavazás (a 
házszabálytól eltérve***) 
(2013. évi CLXVII. törvény) 
                                                                                                              311 i 
                                                                                                                16 n 
                                                                                                                  1 t 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A bírák jogállásáról 
és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény és az ügyészségről szóló 2011. évi 
CLXIII. törvény módosításáról (benyújtó: Mesterházy Attila és Bárándy Gergely, MSZP) 
 

A rezsicsökkentés védelméről az európai uniós bürokrácia nyomásgyakorlásával 
szemben című politikai nyilatkozattervezet általános vitája 
 

Az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló rendelettervezet vonatkozásában a 
szubszidiaritás elve érvényesülésének vizsgálatáról, valamint az indokolt vélemény 
elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat 
általános vitája 
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Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami 
átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 
1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitája 
 
 
 
 
 
 
 
311. ülésnap – 2013. október 15. 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról 
(benyújtó: Pál Tibor és Tóth Csaba, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról 
(benyújtó: Bús Balázs, KDNP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
igazságos rezsicsökkentéssel összefüggésben a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. 
törvény és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról (benyújtó: 
Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A valós 
és fenntartható rezsicsökkentést megalapozó kormányzati intézkedésekről (benyújtó: 
Mesterházy Attila és Szabó Imre, MSZP) 
 

A nemzeti utas-adat információs rendszer létrehozása érdekében szükséges, valamint a 
rendőrséget érintő és egyes további törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

Egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A rezsicsökkentés védelméről az európai uniós bürokrácia nyomásgyakorlásával 
szemben című politikai nyilatkozattervezet részletes vitája 
 

Az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló rendelettervezet vonatkozásában a 
szubszidiaritás elve érvényesülésének vizsgálatáról, valamint az indokolt vélemény 
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elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat 
részletes vitája 
 

Egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való 
minél teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása 
érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 66/2013. (VI. 26.) OGY határozat 
módosításáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
312. ülésnap – 2013. október 16. 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
Egyesült Államok Európa és Magyarország elleni agresszív hírszerző tevékenységének 
elítéléséről, a szükséges következmények meghozataláról (benyújtó: Németh Zsolt, Jobbik) 
 

A Kúria 2012. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati 
normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat 
általános vitája 
 

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2012. évi beszámolója elfogadásáról szóló 
határozati javaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
313. ülésnap – 2013. október 21. 
 

Bejelentés politikai nyilatkozattervezet házelnöki visszautasításáról: A magyar 
futballnak a nemzetközi nagytőke és az európai szocialista-liberális-zöld-kommunista 
összeesküvésével szembeni megvédéséről (benyújtó: Oláh Lajos és Molnár Csaba, 
függetlenek)  
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Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
rendszeresen sportoló fiatalok utazási kedvezményéről (benyújtó: Farkas Gergely, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Egyes 
törvényeknek a gyermekgondozási segély szabályainak módosításához és a kisgyermekes 
édesanyák részmunkaidős foglalkoztatásának elősegítéséhez szükséges módosításáról 
(benyújtó: Szabó Timea, független) 
 

Az alapvető jogok biztosa magyarországi nemzetiségek jogvédelmét ellátó 
helyettesének megválasztása (Szalayné Sándor Erzsébet) 
 

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

Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami 
átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A Kúria 2012. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati 
normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat 
zárószavazása 
 

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2012. évi beszámolója elfogadásáról szóló 
határozati javaslat zárószavazása 
 

Az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló rendelettervezet vonatkozásában a 
szubszidiaritás elve érvényesülésének vizsgálatáról, valamint az indokolt vélemény 
elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat 
zárószavazása 
 

A rezsicsökkentés védelméről az európai uniós bürokrácia nyomásgyakorlásával 
szemben című politikai nyilatkozattervezet zárószavazása 
 

Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 
1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

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

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2014. évi egységes költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi 
LVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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314. ülésnap – 2013. október 22. 
 

A Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv felelősségről és jogorvoslatról 
szóló Nagojai-Kuala Lumpur-i Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való 
minél teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása 
érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 66/2013. (VI. 26.) OGY határozat 
módosításáról szóló határozati javaslat részletes vitája 
 

A nemzeti utas-adat információs rendszer létrehozása érdekében szükséges, valamint a 
rendőrséget érintő és egyes további törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitája 
 

Egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitája 
 
 
 
 
 
 
315. ülésnap – 2013. október 24. 
 

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános 
vitájának megkezdése 
 
 
 
 
 
 
316. ülésnap – 2013. október 25. 
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A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános 
vitájának folytatása 
 
 
 
 
 
317. ülésnap – 2013. október 28. 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: 
Dunaújváros és térségében történő munkahelyteremtésről (benyújtó: Bertha Szilvia, Jobbik) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
E.ON Földgáz Trade Földgázkereskedő Zrt. és az E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zrt. 
MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által történő 
megvásárlása előzményeinek és körülményeinek feltárására, gazdasági és társadalmi 
hatásainak nyomon követésére irányuló vizsgálóbizottság létrehozásáról (benyújtó: 
Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról (benyújtó: Szél Bernadett 
és Ertsey Katalin, LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
valódi és fenntartható rezsicsökkentés érdekében Magyarország Alaptörvényének hatodik 
módosítása (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Egyes 
törvényeknek az állami vezetők és a kormánytisztviselők offshore tevékenységének tilalmát 
kimondó módosításáról (benyújtó: Schiffer András, LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
alapvető szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztók hiteles és pontos tájékoztatása érdekében 
szükséges egyes törvények módosításáról (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek a stadionépítés megállításához 
szükséges módosításáról (benyújtó: Szabó Timea, független) 
 

A Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv felelősségről és jogorvoslatról 
szóló Nagojai-Kuala Lumpur-i Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CLXXI. törvény) 
                                                                                                              283 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2014. évi egységes költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
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(2013. évi CLXXXI. törvény) 
                                                                                                              218 i 
                                                                                                                69 n 
                                                                                                                  1 t 
 

Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami 
átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás 
a benyújtott módosító indítványokról 
 

A nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való 
minél teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása 
érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 66/2013. (VI. 26.) OGY határozat 
módosításáról szóló határozati javaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása (a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött 
törvény) 
(2013. évi CLXXX. törvény) 
                                                                                                              220 i 
                                                                                                                71 n 
                                                                                                                  1 t 
 

Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(20103. évi CLXXIX. törvény) 
                                                                                                              225 i 
                                                                                                                67 n 
                                                                                                                  3 t 
 

Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 
1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CLXXII. törvény) 
                                                                                                              296 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi CLXXVII. törvény) 
                                                                                                              220 i 
                                                                                                                  2 n 
                                                                                                                72 t 
 

Egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2013. évi CLXXVI. törvény) 
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                                                                                                              254 i 
                                                                                                                  3 n 
                                                                                                                41 t 
 

A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2013. évi CLXXV. törvény) 
                                                                                                              254 i 
                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                43 t 
 

A szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CLXXIV. törvény) 
                                                                                                              259 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                38 t 
 

A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi 
rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása (a köztársasági elnök nem írta alá, megfontolásra 
visszaküldte az országgyűlésnek; az országgyűlés az év végéig nem tért rá vissza) 
                                                                                                              260 i 
                                                                                                                  6 n 
                                                                                                                31 t 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az erdei iskolák 
környezettudatos nevelésben való hangsúlyosabb részvételéről (benyújtó: Osztolykán Ágnes 
és Schiffer András, LMP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Egyes törvényeknek 
az uniós támogatásokkal és a közvagyon felhasználásával összefüggő pályázati eljárások 
nyilvánosságához szükséges módosításáról (benyújtó: Schiffer András, LMP) 
 

A pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról 
szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 
2013. évi módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetésének 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi 
LVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 



A törvényhozás krónikája – 2011  103/139 

Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A szerencsejáték szervezésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
318. ülésnap – 2013. október 29. 
 

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról  szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról 
szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános 
vitájának folytatása 
 
 
 
 
 
 
 
319. ülésnap – 2013. október 30. 
 

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános 
vitájának folytatása és lezárása  
 

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és 
forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi 
LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi 
rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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320. ülésnap – 2013. november 4. 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
egyes törvényeknek a devizahitel-csapdában lévők megsegítéséhez szükséges módosításáról 
(benyújtó: Ertsey Katalin és Vágó Gábor, LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról (benyújtó: Szilágyi Péter és 
mások, függetlenek) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról (benyújtó: Hegedüs 
Lorántné és Sneider Tamás, Jobbik) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
civil szervezetek külföldi bevételeinek nyilvántartásáról és nyilvánosságra hozásáról 
(benyújtó: Gyöngyösi Márton és mások, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról (benyújtó: Mesterházy 
Attila és mások, MSZP) 
 

A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 
2013. évi módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CLXXXII. törvény) 
                                                                                                              314 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetésének 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami 
átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CLXXXIV. törvény) 
 
                                                                                                              287 i 
                                                                                                                81 n 
                                                                                                                  3 t 
 

A nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való 
minél teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása 
érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 66/2013. (VI. 26.) OGY határozat 
módosításáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
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Egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája 

és zárószavazása 
(2013. évi CLXXXIII. törvény) 
 
                                                                                                              271 i 
                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                53 t 
 

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

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A nemzeti utas-adat információs rendszer létrehozása érdekében szükséges, valamint a 
rendőrséget érintő és egyes további törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a 
benyújtott módosító indítványokról 
 

Egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

A szerencsejáték szervezésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CLXXXV. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              238 i 
                                                                                                                83 n 
                                                                                                                  2 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              239 i 
                                                                                                                85 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról 
szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról 
 

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi 
LVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

A devizahitelesek megsegítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat összevont általános és részletes vitája (a házszabálytól eltérve***) 
 

Az emberi méltóság védelme és a bizonyítékok meghamisításának megakadályozása 
érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat összevont általános és részletes vitája (kivételes sürgős eljárásban **) 
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvénynek és egyes kapcsolódó törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális ellátás 
átalakításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az 
adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, 
Pristinában, 2013. október 3-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitája 
 

Egyes törvényeknek a közgyűjteményekben őrzött, vitatott tulajdonú kulturális javak 
visszaadásával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
321. ülésnap – 2013. november 5. 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
kishantosi biogazdálkodási és népfőiskolai program folytatásának lehetővé tételéről 
(benyújtó: Szabó Rebeka, független) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról (benyújtó: 
Borkai Zsolt, FIDESZ) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény módosításáról 
(benyújtó: Borkai Zsolt, FIDESZ) 
 

A devizahitelesek megsegítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról, valamint zárószavazás 
(a házszabálytól eltérve***) 
(2013. évi CLXXIII. törvény) 
                                                                                                              211 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  6 t 
 

Az emberi méltóság védelme és a bizonyítékok meghamisításának megakadályozása 
érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról szóló 
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törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról, valamint zárószavazás 
(kivételes sürgős eljárásban **) 
(2013. évi CLXXVIII. törvény) 

    207 i 
                                                                                                                  6 n 
                                                                                                                  8 t 
 

A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi 
LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi 
rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
322. ülésnap – 2013. november 11. 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény módosításáról (benyújtó: Szabó Timea, független) 
 

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

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról (benyújtó: Volner 
János, Jobbik) 
 

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 törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény a gyerekgondozási 
díj szabályainak átalakítása érdekében történő módosításáról (benyújtó: Szabó Timea, 
független) 
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Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 

munkahelyteremtést szolgáló, igazságosabb adórendszerről (benyújtó: Szabó Timea és 
Scheiring Gábor, függetlenek) 
 

Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az 
adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, 
Pristinában, 2013. október 3-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2013. évi CLXXXVII. törvény) 
                                                                                                              314 i 
                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                  1 t 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetésének 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CXCIV. törvény) 
                                                                                                              243 i 
                                                                                                                72 n 
                                                                                                                  2 t 
 

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi CXC. törvény) 
                                                                                                              313 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  5 t 
 

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi 
LVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CXCI. törvény) 
                                                                                                              277 i 
                                                                                                                43 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi CXCIII. törvény) 
                                                                                                              245 i 
                                                                                                                68 n 
                                                                                                                  7 t 
 

Egyes törvényeknek a közgyűjteményekben őrzött, vitatott tulajdonú kulturális javak 
visszaadásával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CXCV. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              249 i 
                                                                                                                63 n 
                                                                                                                  9 t 
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Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              247 i 
                                                                                                                29 n 
                                                                                                                46 t 
 

A nemzeti utas-adat információs rendszer létrehozása érdekében szükséges, valamint a 
rendőrséget érintő és egyes további törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája 
és zárószavazása 
(2013. évi CXCVIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              249 i 
                                                                                                                46 n 
                                                                                                                26 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              248 i 
                                                                                                                44 n 
                                                                                                                30 t 
 

Egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi CXCII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              276 i 
                                                                                                                45 n 
                                                                                                                  2 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              272 i 
                                                                                                                43 n 
                                                                                                                  3 t 
 

Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról, valamint zárószavazás (a 
házszabálytól eltérve***) 
(2013. évi CLXXXVI. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              274 i 
                                                                                                                47 n 
                                                                                                                  1 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              271 i 
                                                                                                                46 n 
                                                                                                                  3 t 
 

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
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A pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról 
szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és 
zárószavazása 
(2013. évi CLXXXIX. törvény) 
                                                                                                              303 i 
                                                                                                                  6 n 
                                                                                                                  3 t 
 

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi 
LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi 
rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

Határozathozatal tiszteletdíj csökkentéséről (Szűcs Erika és Vadai Ágnes) 
 

Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjával kapcsolatos egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat összevont általános és részletes vitája (kivételes sürgős 
eljárásban **) 
 

Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról 
szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvénynek és egyes kapcsolódó törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális ellátás 
átalakításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
323. ülésnap – 2013. november 12. 
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Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
ISD Dunaferr Zrt. megerősítése és a munkahelyek megmentése érdekében szükséges 
intézkedésekről (benyújtó: Volner János, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
demokratikus ellenzék parlamenti jogainak erősítése érdekében az Országgyűlésről szóló 
2012. évi XXXVI. törvény módosításáról (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
élettársak és a bejegyzett élettársak családi kapcsolatának törvényi elismerése érdekében a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról (benyújtó: Mesterházy 
Attila és mások, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
országgyűlési képviselők emberi méltóságot sértő megnyilvánulásainak visszaszorítása 
érdekében az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény módosításáról (benyújtó: 
Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
demokratikus ellenzék parlamenti jogainak erősítése érdekében az egyes házszabályi 
rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról (benyújtó: 
Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvénynek a választás tisztaságának 
védelmében szükséges módosításáról (benyújtó: Schiffer András, LMP) 
 

Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CLXXXVIII. törvény) 
                                                                                                              228 i 
                                                                                                                  2 n 
                                                                                                                  9 t 
 

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjával kapcsolatos egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról, valamint 
zárószavazás (kivételes sürgős eljárásban **) 
(2013. évi CXCVI. törvény) 
                                                                                                              218 i 
                                                                                                                  9 n 
                                                                                                                10 t 
 

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat részletes 
vitája 
 

Egyes törvényeknek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
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324. ülésnap – 2013. november 13. 
 

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és 
forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitája 

 
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a katasztrófák 
esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvénynek a 
nemzetbiztonsági tárgyú parlamenti ellenőrzés hatékonnyá tételéhez szükséges módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
325. ülésnap – 2013. november 18. 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
családbarát parlamenti működéshez szükséges intézkedésekről (benyújtó: Ertsey Katalin és 
Szél Bernadett, LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
választással kapcsolatos visszaélések megakadályozása érdekében szükséges 
törvénymódosításokról (benyújtó: Dúró Dóra és mások, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A párt- 
és kampányfinanszírozás szabályainak megsértésére vonatkozó szankciókról (benyújtó: 
Baracskai József és mások, függetlenek) 
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A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a katasztrófák 
esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CXCVII. törvény) 
                                                                                                              323 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvénynek és egyes kapcsolódó törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális ellátás 
átalakításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi 
LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi 
rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi CCI. törvény) 
                                                                                                              256 i 
                                                                                                                39 n 
                                                                                                                36 t 
 

Az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és 
forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2013. évi CXCIX. törvény) 
                                                                                                              321 i 
                                                                                                                  2 n 
                                                                                                                17 t 
 

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi CC. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              249 i 
                                                                                                                56 n 
                                                                                                                36 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              247 i 
                                                                                                                57 n 
                                                                                                                36 t 
 

A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
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Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az egyes 
törvényeknek a devizahitel-csapdában lévők megsegítéséhez szükséges módosításáról 
(benyújtó: Ertsey Katalin és Vágó Gábor, LMP) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A civil szervezetek 
külföldi bevételeinek nyilvántartásáról és nyilvánosságra hozásáról (benyújtó: Gyöngyösi 
Márton és mások, Jobbik) 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint 
a szabálysértési eljárásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, 
Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve 
végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény, továbbá az üvegházhatású gázok 
közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában 
történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

Egyes törvényeknek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról 
szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvénynek a 
nemzetbiztonsági tárgyú parlamenti ellenőrzés hatékonnyá tételéhez szükséges módosításáról 
szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitája 
 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 

 
326. ülésnap – 2013. november 19. 
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Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 

rezsicsökkentésnek a PB gáz felhasználók terheinek mérséklését biztosító kiterjesztése 
érdekében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról (benyújtó: 
Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
üzemanyagok árának csökkentésével kapcsolatos törvénymódosításokról (benyújtó: Józsa 
István és mások, MSZP) 
 

A Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2011. február - 2013. február) 
szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi 
CXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összefüggésben az ingatlan-
nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

Egyes törvények vízgazdálkodási tárgyú módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 
 
 
 
 
 
 
327. ülésnap – 2013. november 20. 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 2012. 
évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2012. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
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Egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális 
hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

A kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
működésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
328. ülésnap – 2013. november 25. 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
családbarát parlamenti működéshez szükséges intézkedésekről (benyújtó: Ertsey Katalin és 
Szél Bernadett, LMP) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A kishantosi 
biogazdálkodási és népfőiskolai program folytatásának lehetővé tételéről (benyújtó: Szabó 
Rebeka, független) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az ISD Dunaferr 
Zrt. megerősítése és a munkahelyek megmentése érdekében szükséges intézkedésekről 
(benyújtó: Volner János, Jobbik) 
 

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat: a 
benyújtott módosító indítványokról történő szavazás első szakasza, majd a részletes vita újra 
megnyitása 
 

A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi CCIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              244 i 
                                                                                                                88 n 
                                                                                                                  1 t 
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Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              239 i 
                                                                                                                91 n 
                                                                                                                  1 t 
 

Egyes törvényeknek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2012. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 2012. 
évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2011. február - 2013. február) 
szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összefüggésben az ingatlan-
nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról  
(2013. évi CCIV. törvény) 
                                                                                                              275 i 
                                                                                                                  3 n 
                                                                                                                48 t 
 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvénynek és egyes kapcsolódó törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális ellátás 
átalakításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi CCV. törvény) 
                                                                                                              246 i 
                                                                                                                  7 n 
                                                                                                                75 t 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint 
a szabálysértési eljárásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról  
(2013. évi CCII. törvény) 
                                                                                                              237 i 
                                                                                                                77 n 
                                                                                                                  5 t 
 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 
összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
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329. ülésnap – 2013. november 26. 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról (benyújtó: Szabó Rebeka, 
független) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
országgyűlési képviselői kötelezettségek gyakorlásának etikai normái (benyújtó: Szilágyi 
Péter, független) 

 
Egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális 

hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 

 
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 

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

 
Egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló 

törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitája 

 
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve 

végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény, továbbá az üvegházhatású gázok 
közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában 
történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitája 

 
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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Egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Nemzeti Fejlesztés 2030 - az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról 
szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 

 
Egyes törvények vízgazdálkodási tárgyú módosításáról szóló törvényjavaslat részletes 

vitája 
 
Egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 
Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, 

Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat részletes vitája 

 
Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat általános vitája 
 

Az Európa Tanács egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, közegészségügyi 
veszélyt jelentő bűncselekményekről szóló Egyezménye kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
330. ülésnap – 2013. november 27. 
 

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi 
CXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 
összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló törvényjavaslat részletes 
vitája 
 

Egyes törvényeknek agrár és környezetügyi tárgyban történő módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház 
magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány 
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vagyoni természetű kérdésről szóló 1997. június 20-án aláírt Megállapodás módosításáról 
szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
működésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól 
szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
331. ülésnap – 2013. december 2. 
 

Az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház 
magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány 
vagyoni természetű kérdésről szóló 1997. június 20-án aláírt Megállapodás módosításáról 
szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CCIX. törvény) 
                                                                                                              296 i 
                                                                                                                  8 n 
                                                                                                                32 t 
 

Az Európa Tanács egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, közegészségügyi 
veszélyt jelentő bűncselekményekről szóló Egyezménye kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2013. évi CCVIII. törvény) 
                                                                                                              337 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról 
szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi CCXIII. törvény) 
                                                                                                              256 i 
                                                                                                                10 n 



A törvényhozás krónikája – 2011  121/139 

                                                                                                                72 t 
 

Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CCXIV. törvény) 
                                                                                                              290 i 
                                                                                                                46 n 
                                                                                                                  3 t 
 

A kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
működésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a 
benyújtott módosító indítványokról 
 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 
összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2013. évi CCXII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              249 i 
                                                                                                                89 n 
                                                                                                                  0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              246 i 
                                                                                                                93 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Egyes törvényeknek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról 
szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi CCVII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              248 i 
                                                                                                                91 n 
                                                                                                                  1 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              248 i 
                                                                                                                92 n 
                                                                                                                  1 t 
 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: záróvita, majd szavazás a zárószavazás előtti módosító 
indítványokról 
 

Egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális 
hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
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Egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a 

benyújtott módosító indítványokról 
 

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi 
CXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól 
szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról 
 

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

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, 
Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve 
végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény, továbbá az üvegházhatású gázok 
közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában 
történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a 
benyújtott módosító indítványokról 
 

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

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A családbarát 
parlamenti működéshez szükséges intézkedésekről (benyújtó: Ertsey Katalin és Szél 
Bernadett, LMP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az üzemanyagok 
árának csökkentésével kapcsolatos törvénymódosításokról (benyújtó: Józsa István és mások, 
MSZP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A rezsicsökkentésnek 
a PB gáz felhasználók terheinek mérséklését biztosító kiterjesztése érdekében a 
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földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról (benyújtó: Mesterházy Attila és 
mások, MSZP) 
 

A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a diplomata, 
szolgálati és speciális útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló 
megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a kulturális 
központok nyitásáról, működtetéséről és tevékenységéről szóló Egyezmény kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

Egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

Egyes törvényeknek agrár és környezetügyi tárgyban történő módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

Egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek a tagállamok költségvetési 
keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 2011/85/EU tanácsi irányelv átültetésével 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
332. ülésnap – 2013. december 3. 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezésének 
hatályon kívül helyezéséről (benyújtó: Jávor Benedek és mások, függetlenek) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
állami adóhatóság működésével kapcsolatban szükséges haladéktalan kormányzati 
intézkedésekről (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényjavaslat részletes 
vitája 
 

Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
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A Nemzeti Fejlesztés 2030 - az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepcióról szóló határozati javaslat részletes vitája 
 

A Jászkun önmegváltás emléknapjáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapjáról szóló 
határozati javaslat általános vitája 
 

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

Az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
333. ülésnap – 2013. december 4. 
 

A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a diplomata, 
szolgálati és speciális útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló 
megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CCX. törvény) 
                                                                                                              257 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a kulturális 
központok nyitásáról, működtetéséről és tevékenységéről szóló Egyezmény kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CCXI. törvény) 
                                                                                                              257 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CCVI. törvény) 
                                                                                                              215 i 
                                                                                                                42 n 
                                                                                                                  0 t 
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A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat részletes 

vitája: a második szakasz 
 

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitája 
 

Egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája 
 

A népszavazás kezdeményezéséről szóló törvényjavaslat részletes vitája (az általános 
vitát 2011. november 2-án tartották) 
 
 
 
 
 
 
 
334. ülésnap – 2013. december 9. 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
magyar termőföld tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó moratórium 
meghosszabbításáról (benyújtó: Vona Gábor és mások, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
stratégiai közműszolgáltatók és rezsicsökkentés eredményének hosszú távú hatékony védelme 
érdekében Magyarország Alaptörvényének hatodik módosításáról (benyújtó: Apáti István, 
Jobbik) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
bírósági végrehajtás rendszerének átalakításáról (benyújtó: Staudt Gábor és Z.Kárpát Dániel, 
Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról (benyújtó: Szabó Timea, 
független) 
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Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról (benyújtó: Gaudi-Nagy 
Tamás, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. 
évi LXXXVII. törvény módosításáról (benyújtó: Szabó Timea és Karácsony Gergely, 
függetlenek) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
országgyűlési képviselők visszahívhatóságának megteremtése érdekében Magyarország 
Alaptörvényének hatodik módosítása (benyújtó: Dúró Dóra és Novák Előd, Jobbik) 
 

Az Európa több országát érintő lehallgatási botrány magyarországi szálainak, valamint 
a külföldi befolyásszerzési törekvéseknek a feltárására irányuló vizsgálóbizottság 
létrehozásáról szóló határozati javaslat összevont általános és részletes vitája (a házszabálytól 
eltérve***) 
 

A szerencsejáték szervezésről szóló 1991. évi XXXIV. törvény és a Magyar 
Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat összevont általános és részletes vitája (kivételes sürgős eljárásban **) 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek a tagállamok költségvetési 
keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 2011/85/EU tanácsi irányelv átültetésével 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CCXXII. törvény) 
                                                                                                              248 i 
                                                                                                                32 n 
                                                                                                                42 t 
 

A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása (a köztársasági elnök nem írta alá, megfontolásra visszaküldte 
az országgyűlésnek; az országgyűlés az év végéig nem térhetett rá vissza, mert az államfő 
levele az utolsó ülés után érkezett) 
 
                                                                                                              272 i 
                                                                                                                50 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve 
végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény, továbbá az üvegházhatású gázok 
közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában 
történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
záróvitája és zárószavazása (elfogadott módosító indítvány nyomán a kihirdetett cím: Egyes 
klímapolitikai és közlekedési tárgyú törvények módosításáról ) 
(2013. évi CCXXVIII. törvény) 
                                                                                                              249 i 
                                                                                                                35 n 
                                                                                                                43 t 
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A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája 
és zárószavazása 
(2013. évi CCXXV. törvény) 
                                                                                                              285 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                40 t 
 

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi 
CXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi CCXLVII. törvény) 
                                                                                                              241 i 
                                                                                                                73 n 
                                                                                                                11 t 
 

Egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és 
zárószavazása 
(2013. évi CCXVII. törvény) 
                                                                                                              278 i 
                                                                                                                49 n 
                                                                                                                  1 t 
 

Egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális 
hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi CCXXIV. törvény) 
                                                                                                              321 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  8 t 
 

Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól 
szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi CCXX. törvény) 
                                                                                                              254 i 
                                                                                                                43 n 
                                                                                                                33 t 
 

A hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi CCXXI. törvény) 
                                                                                                              294 i 
                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                36 t 
 

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és 
zárószavazása 
(2013. évi CCXXVII. törvény) 
                                                                                                              246 i 
                                                                                                                53 n 
                                                                                                                33 t 
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A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi CCXVI. törvény) 
                                                                                                              246 i 
                                                                                                                79 n 
                                                                                                                11 t 
 

Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, 
Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CCXIX. törvény) 
                                                                                                              331 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  1 t 
 

Egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 
záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi CCXXIX. törvény) 
                                                                                                              247 i 
                                                                                                                89 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2013. évi CCXXIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              290 i 
                                                                                                                43 n 
                                                                                                                  0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              292 i 
                                                                                                                41 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
működésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CCXVIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              257 i 
                                                                                                                43 n 
                                                                                                                34 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              256 i 
                                                                                                                42 n 
                                                                                                                35 t 
 

Egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
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Egyes törvényeknek agrár és környezetügyi tárgyban történő módosításáról szóló 

törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvénynek a 
nemzetbiztonsági tárgyú parlamenti ellenőrzés hatékonnyá tételéhez szükséges módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról 
 

Az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló törvényjavaslat: szavazás a 
benyújtott módosító indítványokról 
 

A népszavazás kezdeményezéséről szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról 
 

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

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat: szavazás a 
benyújtott módosító indítványokról 
 

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényjavaslat: szavazás a 
benyújtott módosító indítványokról 
 

Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító 
indítványokról 
 

Egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

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

A Nemzeti Fejlesztés 2030 - az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepcióról szóló határozati javaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a 
benyújtott módosító indítványokról 
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Egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2013. évi CCXXVI. törvény) 
                                                                                                              239 i 
                                                                                                                72 n 
                                                                                                                  1 t 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A 
munkahelyteremtést szolgáló, igazságosabb adórendszerről (benyújtó: Szabó Timea és 
Scheiring Gábor, függetlenek) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az állami 
adóhatóság működésével kapcsolatban szükséges haladéktalan kormányzati intézkedésekről 
(benyújtó: Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
335. ülésnap – 2013. december 10. 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról (benyújtó: Mirkóczki 
Ádám, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénynek a kereskedelmi dolgozók vasárnapi 
bérpótlékának biztosításához szükséges módosításáról (benyújtó: Szél Bernadett és Schiffer 
András, LMP) 
 

Az Európa több országát érintő lehallgatási botrány magyarországi szálainak, valamint 
a külföldi befolyásszerzési törekvéseknek a feltárására irányuló vizsgálóbizottság 
létrehozásáról szóló határozati javaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról, majd 
zárószavazás (a házszabálytól eltérve***) 
 

A szerencsejáték szervezésről szóló 1991. évi XXXIV. törvény és a Magyar 
Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról, valamint zárószavazás 
(kivételes sürgős eljárásban **) 
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(2013. évi CCXV. törvény) 
                                                                                                              210 i 
                                                                                                                16 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitájának megkezdése 
 

Egyes házszabályi rendelkezésekről szóló határozati javaslat általános vitájának 
megkezdése 
 

A Magyarország és a Szerb Köztársaság között a szociális biztonságról szóló 
egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország és a Moldovai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló 
egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló törvényjavaslat 
részletes vitája 
 

A magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapjáról szóló 
határozati javaslat részletes vitája 
 

A Jászkun önmegváltás emléknapjáról szóló határozati javaslat részletes vitája 
 
 
 
 
 
 
 
336. ülésnap – 2013. december 11. 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénynek a helyi hulladékkezelő közszolgáltatók 
megmentéséhez szükséges módosításáról (benyújtó: Szilágyi László, független) 
 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitájának folytatása és lezárása  
 

Egyes házszabályi rendelkezésekről szóló határozati javaslat általános vitájának 
folytatása és lezárása  
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TÉLI RENDKÍVÜLI ÜLÉSSZAK 
 
337. ülésnap – 2013. december 16. 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál történő számvevőszéki ellenőrzés végzéséről (benyújtó: 
Nyikos László, Jobbik) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kialakított ellenőrzési portfólió és a 
kockázatkezelési rendszer célszerűségének és eredményességének ellenőrzéséről (benyújtó: 
Ivády Gábor és Szili Katalin, függetlenek) 
 

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat: záróvita és 
szavazás a zárószavazás előtti módosító indítványokról 
 

Határozathozatal tiszteletdíj csökkentéséről (Gaudi-Nagy Tamás) 
 

Határozathozatal tiszteletdíj csökkentéséről (Szabó Rebeka és Scheiring Gábor) 
 

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényjavaslat záróvitája 
 

Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló törvényjavaslat záróvitája 
 

Egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája 
 

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat záróvitája 
 

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája    
 

A Nemzeti Fejlesztés 2030 – az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepcióról szóló határozati javaslat záróvitája 
 

Egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája 
 

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló törvényjavaslat záróvitája 
 

A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló törvényjavaslat záróvitája 
 

Az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája 
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Egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 

törvényjavaslat záróvitája 
 

Egyes törvényeknek agrár és környezetügyi tárgyban történő módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája 
 

A népszavazás kezdeményezéséről szóló törvényjavaslat záróvitája 
 

Egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája 
 

Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitája 
 

A Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) között 
a Koszovó felett kijelölt légtérben egyes léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb 
kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat összevont általános és részletes vitája (kivételes sürgős eljárásban **) 
 

A fejlesztéspolitikával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat összevont általános és részletes vitája (kivételes sürgős eljárásban **) 
 

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló törvényjavaslat összevont általános és 
részletes vitája (kivételes sürgős eljárásban **) 
 

Az állami adóhatóság 2002 és 2013 közötti kiemelt adózókkal kapcsolatos gyakorlatát 
vizsgáló bizottságról szóló határozati javaslat összevont általános és részletes vitája (a 
házszabálytól eltérve***) 
 
 
 
 
 
 
 
338. ülésnap – 2013. december 17. 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
környezetkímélő üzemeltetésű közúti járművekkel történő közlekedés elterjedésének 
elősegítéséről (benyújtó: Volner János, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012 . évi XLI. törvény módosításáról (benyújtó: 
Volner János, Jobbik) 
 

A Magyarország és a Szerb Köztársaság között a szociális biztonságról szóló 
egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CCXXXIV. törvény) 
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                                                                                                              298 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                34 t 
 

A Magyarország és a Moldovai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló 
egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CCXXXIII. törvény) 
                                                                                                              303 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                26 t 
 

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2013. évi CCXXX. törvény) 
                                                                                                              252 i 
                                                                                                                84 n 
                                                                                                                   0 t 
 

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CCXXXVII. törvény) 
                                                                                                              261 i 
                                                                                                                71 n 
                                                                                                                  5 t 
 

Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CCXXXV. törvény) 
                                                                                                              263 i 
                                                                                                                70 n 
                                                                                                                  5 t 
 

Egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CCXLV. törvény) 
                                                                                                              289 i 
                                                                                                                46 n 
                                                                                                                  6 t 
 

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CCXL. törvény) 
                                                                                                              251 i 
                                                                                                                47 n 
                                                                                                                43 t 
 

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CCXLIV. törvény) 
                                                                                                              252 i 
                                                                                                                79 n 
                                                                                                                  8 t 
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A Nemzeti Fejlesztés 2030 - az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepcióról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

Egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CCXXXI. törvény) 
                                                                                                              285 i 
                                                                                                                49 n 
                                                                                                                  1 t 
 

Egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CCXLVI. törvény) 
                                                                                                              292 i 
                                                                                                                  9 n 
                                                                                                                36 t 
 

Egyes törvények vízgazdálkodási tárgyú módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2013. évi CCXLIX. törvény) 
                                                                                                              251 i 
                                                                                                                81 n 
                                                                                                                  7 t 
 

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CCXLII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              252 i 
                                                                                                                82 n 
                                                                                                                  0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              253 i 
                                                                                                                85 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CCXLIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              252 i 
                                                                                                                89 n 
                                                                                                                  0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              252 i 
                                                                                                                90 n 
                                                                                                                  0 t 
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Egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása (elfogadott módosító indítvány nyomán a kihirdetett cím: Egyes 
pénzügyi tárgyú törvények módosításáról) 
(2013. évi CCXXXVI. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              253 i 
                                                                                                                77 n 
                                                                                                                13 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              251 i 
                                                                                                                78 n 
                                                                                                                13 t 
 

Egyes törvényeknek agrár és környezetügyi tárgyban történő módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CCL. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              254 i 
                                                                                                                89 n 
                                                                                                                  0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              251 i 
                                                                                                                89 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A népszavazás kezdeményezéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása (elfogadott 
módosító indítvány nyomán a kihirdetett cím: A népszavazás kezdeményezéséről, az európai 
polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról) 
(2013. évi CCXXXVIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              253 i 
                                                                                                                90 n 
                                                                                                                  0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              251 i 
                                                                                                                92 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CCLII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              253 i 
                                                                                                                43 n 
                                                                                                                45 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
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                                                                                                              249 i 
                                                                                                                51 n 
                                                                                                                43 t 
 

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvénynek a 
nemzetbiztonsági tárgyú parlamenti ellenőrzés hatékonnyá tételéhez szükséges módosításáról 
szóló törvényjavaslat zárószavazása (elfogadott módosító indítvány nyomán a kihirdetett cím:  
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvénynek és a 
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvénynek a nemzetbiztonsági tárgyú parlamenti ellenőrzés hatékonnyá 
tételéhez szükséges módosításáról) 
(2013. évi CCXXXIX. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              326 i 
                                                                                                                  8 n 
                                                                                                                  6 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              327 i 
                                                                                                                  8 n 
                                                                                                                  6 t 
 

A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2013. évi CCXLI. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              244 i 
                                                                                                                15 n 
                                                                                                                  0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              244 i 
                                                                                                                13 n 
                                                                                                                  1 t 
 

Az állami adóhatóság 2002 és 2013 közötti kiemelt adózókkal kapcsolatos gyakorlatát 
vizsgáló bizottságról szóló határozati javaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
és zárószavazás (a házszabálytól eltérve***) 
 

A Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) között 
a Koszovó felett kijelölt légtérben egyes léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb 
kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról, valamint zárószavazás 
(kivételes sürgős eljárásban **) 
(2013. évi CCXLVIII. törvény) 
                                                                                                              270 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                38 t 
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A fejlesztéspolitikával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról, valamint zárószavazás 
(kivételes sürgős eljárásban **) 
(2013. évi CCLI. törvény) 
                                                                                                              239 i 
                                                                                                                62 n 
                                                                                                                  6 t 
 
 

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról, valamint zárószavazás (kivételes sürgős eljárásban **) 
(2013. évi CCXXXII. törvény) 
                                                                                                              236 i 
                                                                                                                73 n 
                                                                                                                  2 t 
 

A magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapjáról szóló 
határozati javaslat zárószavazása 
 

A Jászkun önmegváltás emléknapjáról szóló határozati javaslat: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról 
 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

Egyes házszabályi rendelkezésekről szóló határozati javaslat részletes vitája 
 
 
 
______________________________________________ 
 
 

 
 
 
* 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 
kormánypárti frakciók támogatása elegendő), ülésszakonként hat alkalommal – 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.  
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          *** 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. 


