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A törvényhozás krónikája 
 
 

TAVASZI ÜLÉSSZAK 
 
339. ülésnap – 2014. február 3. 
 

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökének (Földváryné Kiss Réka) és tagjainak (Ötvös 
István és Soós Viktor Attila) megválasztása  

 
A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris 

energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 

 
A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi 

rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája (a köztársasági elnök által 2013. november 7-én megfontolásra 
visszaküldött törvény) 
 

A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat záróvitája (a köztársasági elnök által 2013. december 19-én megfontolásra 
visszaküldött törvény) 
 

A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti Biztonsági 
Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
340. ülésnap – 2014. február 4. 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról (benyújtó: Molnár Csaba és mások, 
függetlenek) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A korrupció 
elleni hatékonyabb fellépéshez szükséges egyes törvénymódosításokról (benyújtó: Karácsony 
Gergely, független) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Egyes 
törvényeknek az országgyűlési képviselők és a politikai vezetők kompetencia-fejlesztését célzó 
módosításáról (benyújtó: Szabó Timea, független) 
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Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A társadalom 
igazságérzetét sértő állami vezetői jutalmazás megakadályozásáról (benyújtó: Dorosz Dávid, 
független) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A társadalom 
igazságérzetét sértő állami vezetői jutalmazás megakadályozásáról (benyújtó: Gaudi-Nagy Tamás, 
Jobbik) 

 
Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A pártok 

részére nyújtott állami források visszafizetésének elmulasztásával kapcsolatos 
jogkövetkezményekről  (benyújtó: Vona Gábor és Szilágyi György, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Egyes 
törvényeknek a gyermekek fokozottabb védelmét elősegítő módosításáról (benyújtó: Szabó Timea, 
független) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
munkavállalónak járó, a munkáltató által az állam részére megfizetett nyugdíjról (benyújtó: 
Mesterházy Attila és mások, MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvénynek az ápolási díjban eltöltött 
idővel szerzett szolgálati időnek szélesebb körben történő figyelembevételéhez szükséges 
módosításáról (benyújtó: Baráth Zsolt és mások, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Egyes 
törvényeknek a dolgozó szülők védelme érdekében szükséges módosításáról (benyújtó: Mesterházy 
Attila és mások, MSZP) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
fiataloknak a felsőoktatáshoz való hozzáféréséről (benyújtó: Karácsony Gergely, független) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A Horthy-
szobrok állításának tilalmáról (benyújtó: Mesterházy Attila és Bárándy Gergely, MSZP) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: November 
16-ának, Budapest vörös terror és román megszállás alóli felszabadulásának, valamint Horthy 
Miklós bevonulásának emléknappá nyilvánításáról (benyújtó: Hegedűs Lorántné és Novák Előd, 
Jobbik) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A kormány 
felelősségéről a hiteladósok megsegítésében (benyújtó: Scheiring Gábor, független) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény rendelkezésének hatályon kívül 
helyezéséről (benyújtó: Dorosz Dávid, független) 
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Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A gazdasági 
kamarákról szóló 1999. évi CXXI törvénynek a kamarai tagsághoz kapcsolt vállalkozásokat terhelő 
sarc eltörléséhez szükséges módosításáról (benyújtó: Scheiring Gábor, független) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az online 
pénztárgépek bevezetése terén tanúsított totális kormányzati inkompetencia vállalkozásokat érintő 
negatív következményeinek kezelése érdekében szükséges törvénymódosításról (benyújtó: Dorosz 
Dávid és Szabó Rebeka, független) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
pénztárgépekkel kapcsolatos átállás teljesíthető határidejének meghatározásáról (benyújtó: Schiffer 
András, LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A fiatalok 
életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvénynek a babakötvényhez való tényleges 
hozzáférés kiterjesztését lehetővé tevő módosításáról (benyújtó: Szilágyi Péter és mások, 
függetlenek) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Áfacsalások 
elleni hatékonyabb fellépéshez szükséges egyes törvénymódosításokról (benyújtó: Dorosz Dávid és 
mások, függetlenek) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A pénzügyi 
tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény ingyenes lakossági bank- és hitelkártya 
használathoz szükséges módosításáról (benyújtó: Scheiring Gábor, független) 
 

A Jászkun önmegváltás emléknapjáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi 
rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása (a köztársasági elnök által 2013. november 7-én megfontolásra 
visszaküldött törvény) 
(2014. évi VII. törvény) 
                                                                                                              257 i 
                                                                                                                  2 n 
                                                                                                                16 t 
 

A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása (a köztársasági elnök által 2013. december 19-én megfontolásra 
visszaküldött törvény) 
(2014. évi X. törvény) 
                                                                                                              262 i 
                                                                                                                  4 n 
                                                                                                                16 t 
 

A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar 
Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi 
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szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló Megállapodás módosításáról szóló 
Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat összevont általános és részletes vitája (a házszabálytól eltérve***) 
 

A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris 
energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat részletes vitája 
 

A Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló 
1/2014. (I. 3.) OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A Fegyverkereskedelmi Szerződés kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyar Ápolók Napjáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A víz alatti kulturális örökség védelméről szóló UNESCO egyezmény kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Biológiai Sokféleség Egyezményhez kapcsolódó, a genetikai erőforrásokhoz való 
hozzáférésről, valamint a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos 
megosztásáról szóló Nagojai Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a nemzetközi közúti 
személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

Az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Rendszer és Szervezet létrehozásáról 
szóló megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv, valamint az INTERSZPUTNYIK 
Nemzetközi Űrtávközlési Szervezet Üzemeltetési Megállapodásának kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 
 
341. ülésnap – 2014. február 6. 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A paksi 
atomerőmű-bővítésről való megalapozott döntéshez szükséges intézkedésekről (benyújtó: Jávor 
Benedek, független) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A Nemzeti 
Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X. 14.) OGY határozatban foglaltak teljesülésének időszakos 
értékeléséről és a Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X. 14.) OGY határozat egyes hamis 
adatainak kijavítása érdekében történő módosításáról (benyújtó: Mesterházy Attila és mások, 
MSZP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvénynek a paksi atomerőmű-bővítéssel kapcsolatos 
módosításáról (benyújtó: Jávor Benedek, független) 
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Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Hová 
tűntek és kinél landoltak a pénznyerő automatákból származó milliárdok? (benyújtó: Dorosz Dávid, 
független) 
 

A víz alatti kulturális örökség védelméről szóló UNESCO egyezmény kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2014. évi IX. törvény) 
                                                                                                              305 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A Biológiai Sokféleség Egyezményhez kapcsolódó, a genetikai erőforrásokhoz való 
hozzáférésről, valamint a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos 
megosztásáról szóló Nagojai Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2014. évi VIII. törvény) 
 
                                                                                                              305 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a nemzetközi közúti 
személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2014. évi I. törvény) 
 
                                                                                                              308 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Rendszer és Szervezet létrehozásáról 
szóló megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv, valamint az INTERSZPUTNYIK 
Nemzetközi Űrtávközlési Szervezet Üzemeltetési Megállapodásának kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2014. évi VI. törvény) 
 
                                                                                                              301 i 
                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                  5 t 
 

A Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló 
1/2014. (I. 3.) OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti Biztonsági 
Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2014. évi IV. törvény) 
 
                                                                                                              306 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  1 t 
 



A törvényhozás krónikája – 2014   6/51 

 

A Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar 
Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi 
szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló Megállapodás módosításáról szóló 
Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2014. évi III. törvény) 
 
                                                                                                              303 i 
                                                                                                                  5 n 
                                                                                                                  1 t 
 

A Fegyverkereskedelmi Szerződés kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2014. évi V. törvény) 
 
                                                                                                              301 i 
                                                                                                                  2 n 
                                                                                                                  2 t 
 

A Magyar Ápolók Napjáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló törvényjavaslat: szavazás a 
benyújtott módosító indítványokról 
 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról 
 

Egyes házszabályi rendelkezésekről szóló határozati javaslat: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról 
 

A rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott módosító indítványokról, majd zárószavazás (a 
házszabálytól eltérve***) 
(2014. évi XI. törvény) 
 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              298 i 
                                                                                                                  7 n 
                                                                                                                  5 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              297 i 
                                                                                                                  8 n 
                                                                                                                  4 t 
 

A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris 
energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2014. évi II. törvény) 
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                                                                                                              256 i 
                                                                                                                29 n 
                                                                                                                  2 t 
 

A név szerinti zárószavazás közben határozathozatal Schiffer András, Szél Bernadett, Ertsey 
Katalin és Lengyel Szilvia képviselők „rendreutasítás és figyelmeztetés nélkül az ülésnap hátralévő 
részéről történő kizárásáról”  
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A pártok részére nyújtott 
állami források visszafizetésének elmulasztásával kapcsolatos jogkövetkezményekről (benyújtó: 
Vona Gábor és Szilágyi György, Jobbik) (a napirendben az erről szóló döntés szerepelt, de az 
országgyűlés határozatképtelensége miatt a szavazás többször is eredménytelen maradt) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az elmúlt rendszerhez kötődő 
egyes társadalmi szervezetek valós vagyonelszámoltatásáról (benyújtó: Gaudi-Nagy Tamás, Jobbik) 
(a napirendben az erről szóló döntés szerepelt, de az országgyűlés határozatképtelensége miatt a 
szavazás többször is eredménytelen maradt) 
 

A Magyarország Kormánya és a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi 
Központ közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat összevont általános és 
részletes vitája (kivételes sürgős eljárásban **) 
 

A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról szóló 2014. 
évi ... törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kérdésekről szóló törvényjavaslat összevont 
általános és részletes vitája (kivételes sürgős eljárásban **) (A vita idején a hatályba lépés téves 
megjelölése miatt módosítandó, 2014. február 4-én elfogadott törvény még nem volt kihirdetve, ezért van 
kipontozva a címben a sorszám helye.  2014. február 12-én megtörtént a kihirdetés 2014. évi X. törvényként.) 
 
 
342. ülésnap – 2014. február 13. 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
magyarországi bérezési gyakorlatnak az európai átlaghoz történő közelítésének ösztönzéséről 
(benyújtó: Bertha Szilvia, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A 
Közfoglalkoztatottak Napjáról (benyújtó: Nyakó István, MSZP) 
 

Bejelentés határozati javaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A hiteles 
munkaerő-piaci statisztika megteremtéséhez szükséges intézkedések megtételéről (benyújtó: Bertha 
Szilvia, Jobbik) 
 

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

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A Büntető 
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a közéleti szereplők visszaélésmentes 
hatalomgyakorlásának biztosítása érdekében szükséges módosításáról (benyújtó: Novák Előd és 
mások, Jobbik) 
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Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az egyes 
törvényeknek a devizahitel-csapda elkerüléséhez, valamint a devizahitel-csapdában lévők 
megsegítéséhez szükséges módosításáról (benyújtó: Ertsey Katalin és mások, LMP) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: Az 
országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tétele érdekében szükséges 
egyes törvények módosításáról (benyújtó: Dúró Dóra és mások, Jobbik) 
 

Bejelentés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének bizottsági elutasításáról*: A pártok 
működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény módosításáról (benyújtó: 
Karácsony Gergely és Dorosz Dávid, függetlenek) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Egyes törvényeknek a 
dolgozó szülők védelme érdekében szükséges módosításáról (benyújtó: Mesterházy Attila és 
mások, MSZP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A társadalombiztosítási 
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvénynek az ápolási díjban eltöltött idővel szerzett 
szolgálati időnek szélesebb körben történő figyelembevételéhez szükséges módosításáról (benyújtó: 
Baráth Zsolt és mások, Jobbik) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A hiteles munkaerő-piaci 
statisztika megteremtéséhez szükséges intézkedések megtételéről (benyújtó: Bertha Szilvia, Jobbik) 
  

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A magyarországi 
bérezési gyakorlatnak az európai átlaghoz történő közelítésének ösztönzéséről (benyújtó: Bertha 
Szilvia, Jobbik) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A Büntető 
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a közéleti szereplők visszaélésmentes 
hatalomgyakorlásának biztosítása érdekében szükséges módosításáról (benyújtó: Novák Előd és 
mások, Jobbik) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A pénztárgépekkel 
kapcsolatos átállás teljesíthető határidejének meghatározásáról (benyújtó: Schiffer András, LMP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az atomenergiával 
kapcsolatos fenntarthatósági szempontok érvényesítéséről (benyújtó: Szél Bernadett, LMP) 
 

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

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: *: Az egyes törvényeknek a 
devizahitel-csapda elkerüléséhez, valamint a devizahitel-csapdában lévők megsegítéséhez 
szükséges módosításáról (benyújtó: Ertsey Katalin és mások, LMP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az elmúlt rendszerhez 
kötődő egyes társadalmi szervezetek valós vagyonelszámoltatásáról (benyújtó: Gaudi-Nagy Tamás, 
Jobbik) 
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Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A pártok részére nyújtott 
állami források visszafizetésének elmulasztásával kapcsolatos jogkövetkezményekről (benyújtó: 
Vona Gábor és Szilágyi György, Jobbik) 
 

A Magyarország Kormánya és a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi 
Központ közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: szavazás a benyújtott 
módosító indítványokról, valamint zárószavazás (kivételes sürgős eljárásban **) 
(2014. évi XIII. törvény) 
                                                                                                              309 i 
                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról szóló 2014. 
évi X. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kérdésekről szóló törvényjavaslat: szavazás a 
benyújtott módosító indítványokról, valamint zárószavazás (kivételes sürgős eljárásban **) 
(2014. évi XII. törvény) 
                                                                                                              272 i 
                                                                                                                36 n 
                                                                                                                  1 t 
 

Az Európa több országát érintő lehallgatási botrány magyarországi szálainak, valamint a 
külföldi befolyásszerzési törekvéseknek a feltárására irányuló vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló 
101/2013. (XII. 12.) OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat vitája és 
határozathozatala (a házszabálytól eltérve***) 
 

A Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság felkéréséről, 
Simon Gábor volt MSZP elnökhelyettes, országgyűlési képviselő eltitkolt vagyonának tisztázása 
tárgyában szóló határozati javaslat vitája és határozathozatala (a házszabálytól eltérve***) 
 

A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló törvényjavaslat záróvitája 
és zárószavazása 
(2014. évi XV. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              248 i 
                                                                                                                57 n 
                                                                                                                  7 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              249 i 
                                                                                                                59 n 
                                                                                                                  5 t 
 

A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2014. évi XVI. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              246 i 
                                                                                                                70 n 
                                                                                                                  0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
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                                                                                                              243 i 
                                                                                                                70 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása 
(2014. évi XIV. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              246 i 
                                                                                                                67 n 
                                                                                                                  1 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              244 i 
                                                                                                                68 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Egyes házszabályi rendelkezésekről szóló határozati javaslat záróvitája és zárószavazása 
 
A Független Rendészeti Panasztestület új tagjainak megválasztása (Cservák Csaba, 

Fráterné Ferenczy Nóra, Wildner Domonkos, Lukács Tamás) 
 
 Határozathozatal tiszteletdíj csökkentéséről (Ertsey Katalin, Lengyel Szilvia, Schiffer  
András és Szél Bernadett) 
 
 
 
Megjegyzések a 2010-2014-es ciklus végéig érvényes házszabályhoz kapcsolódva: 

 
* 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 (a 2010-2014-es ciklus erőviszonyai között tehát 
ellenzéki támogatás nélkül), 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.  
 
          *** 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. 
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A 2014. április 6-án választott országgyűlés ülései 
 
 

1. ülésnap – 2014. május 6. 
 

A Nemzeti Választási Bizottság elnökének beszámolója a Nemzeti Választási Bizottságnak 
az országgyűlési képviselők 2014. évi választásán végzett tevékenységéről  
– határozathozatal  
 

A Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolója a 2014. április 6-án megtartott 
országgyűlési képviselők választásával kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és 
lebonyolításáról – határozathozatal  

 
A képviselők mandátumigazolása és eskütétele 

 
Az Országgyűlés elnökének megválasztása (Kövér László) 

 
Az Országgyűlés alelnökei és a törvényalkotásért felelős alelnök megválasztása  

 
Az Országgyűlés jegyzőinek megválasztása  

 
Az Országgyűlés háznagyának megválasztása  

  
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak 

megválasztásáról szóló határozati javaslat elfogadása 
 

 
 
 
2. ülésnap – 2014. május 10. 
 

A miniszterelnök megválasztása és eskütétele (Orbán Viktor) 
 

 
 
3. ülésnap – 2014. május 12. 
 

 
A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a 

nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló 
Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2014. évi XIX. törvény) 
                                                                                                              153 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                20 t 
 

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
összevont vitája és határozathozatala (a házszabálytól eltérve**) 
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(2014. évi XVII. törvény) 
                                                                                                              177 i 
                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat összevont vitája és határozathozatala (a házszabálytól 
eltérve**) 
(2014. évi XVIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              178 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  1 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              177 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  1 t 
 
 

 

 
4. ülésnap – 2014. május 13. 
 
 

A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
(sürgős tárgyalás***) 
 
 

 
 
 
5. ülésnap – 2014. május 26. 
 

 
A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 

jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása és szavazása, majd  zárószavazás (sürgős 
tárgyalás***) 
(2014. évi XX. törvény) 
                                                                                                              119 i 
                                                                                                                56 n 
                                                                                                                  1 t 
 
 

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 
módosításáról szóló határozati javaslat általános vitája (sürgős tárgyalás***) 
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Egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája (sürgős tárgyalás***) 
 
 
 
 
6. ülésnap – 2014. június 2. 
 

Egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító 
javaslat megtárgyalása és szavazása, majd  zárószavazás (sürgős tárgyalás***) 
(2014. évi XXI. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              128 i 
                                                                                                                29 n 
                                                                                                                24 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              128 i 
                                                                                                                30 n 
                                                                                                                24 t 
 
 
 

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 
módosításáról szóló határozati javaslat: az összegző módosító javaslat megtárgyalása és szavazása, 
majd  zárószavazás (sürgős tárgyalás***) 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény, valamint a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája (sürgős tárgyalás***) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az Országgyűlésről szóló 
2012. évi XXXVI. törvénynek a képviselői mentelmi jog megszüntetésére irányuló módosításáról 
(benyújtó: Vona Gábor és Novák Előd, Jobbik) 
 
 
 

 
 
 
7. ülésnap – 2014. június 6. 
 
 A kormány tagjainak eskütétele 
 
 
 
8. ülésnap – 2014. június 10. 
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény, valamint a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása és szavazása, majd  
zárószavazás (sürgős tárgyalás***) 
(2014. évi XXII. törvény) 
                                                                                                              133 i 
                                                                                                                53 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról szóló határozati 
javaslat vitája és határozathozatala (a házszabálytól eltérve**) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Országgyűlési képviselők, a Kormány tagjai 
és az államtitkárok kötelező vagyongyarapodási vizsgálatáról (benyújtó: Vona Gábor és Novák 
Előd, Jobbik) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Magyarország Alaptörvényének hatodik 
módosítása (benyújtó: Schiffer András, LMP és Mesterházy Attila, MSZP) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A mező- és erdőgazdasági földek 
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosításáról (benyújtó: Sallai R. Benedek és mások, 
LMP) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Az egyes törvényeknek a devizahitel-csapda 
elkerüléséhez, valamint a devizahitel-csapdában lévők megsegítéséhez szükséges módosításáról 
(benyújtó: Schmuck Erzsébet és mások, LMP) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről 
(benyújtó: Schiffer András, LMP) 
 

Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között a diplomata, szolgálati és 
speciális útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 

 
 
 
 

 
 
 
9. ülésnap – 2014. június 11. 

 
A reklámadóról szóló törvényjavaslat összevont vitája, a bizottsági jelentések és az összegző 

módosító javaslat megtárgyalása és szavazása, majd  zárószavazás (kivételes eljárásban****) 
(2014. évi XXIII. törvény) 
 
                                                                                                              144 i 
                                                                                                                30 n 
                                                                                                                  0 t 
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Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Országgyűlési képviselők, 

a Kormány tagjai és az államtitkárok kötelező vagyongyarapodási vizsgálatáról (benyújtó: Vona 
Gábor és Novák Előd, Jobbik) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Magyarország 
Alaptörvényének hatodik módosítása (benyújtó: Schiffer András, LMP és Mesterházy Attila, 
MSZP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A mező- és erdőgazdasági 
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosításáról (benyújtó: Sallai R. Benedek és 
mások, LMP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az egyes törvényeknek a 
devizahitel-csapda elkerüléséhez, valamint a devizahitel-csapdában lévők megsegítéséhez 
szükséges módosításáról (benyújtó: Schmuck Erzsébet és mások, LMP) 
 

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

 
A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
Egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat általános vitája 
 
Az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a Magyarország 

Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel 
folyósításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
NYÁRI RENDKÍVÜLI ÜLÉSSZAK 
 
 
10. ülésnap – 2014. június 19. 
 

Egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer 
továbbfejlesztéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes törvényeknek a sportfogadással összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
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11. ülésnap – 2014. június 23. 
 

Az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a Magyarország 
Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel 
folyósításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések 
megtárgyalása és szavazása, majd  zárószavazás 
(2014. évi XXIV. törvény) 
                                                                                                              110 i 
                                                                                                                29 n 
                                                                                                                19 t 
 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása és szavazása, majd  zárószavazás 
(2014. évi XXVII. törvény) 
                                                                                                              111 i 
                                                                                                                48 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása és 
szavazása, majd  zárószavazás 
(2014. évi XXV. törvény) 
                                                                                                              112 i 
                                                                                                                47 n 
                                                                                                                  4 t 
 

Magyarország Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között 
Magyarország fegyveres erői és a Németországi Szövetségi Köztársaság fegyveres erői tagjainak a 
másik állam területén történő ideiglenes tartózkodásról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat összevont vitája 
(kivételes eljárásban****) 
 
 
 
 
 
12. ülésnap – 2014. június 30. 
 

Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között a diplomata, szolgálati és 
speciális útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2014. évi XXVIII. törvény) 
                                                                                                              167 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Magyarország Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között 
Magyarország fegyveres erői és a Németországi Szövetségi Köztársaság fegyveres erői tagjainak a 
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másik állam területén történő ideiglenes tartózkodásról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2014. évi XXIX. törvény) 
                                                                                                              148 i 
                                                                                                                17 n 
                                                                                                                  3 t 
 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat összevont vitája és 
határozathozatala (a házszabálytól eltérve**) 
(2014. évi XXVI. törvény) 
                                                                                                              155 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  3 t 
 

A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi 
határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló törvényjavaslat általános vitája (a 
házszabálytól eltérve**) 
 

Egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat összevont vitája 
(kivételes eljárásban****) 
 

Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Egyes törvényeknek a sportfogadással összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer 
továbbfejlesztéséről szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

Egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. ülésnap – 2014. július 4. 
 

Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: az összegző módosító 
javaslat megtárgyalása és szavazása, majd  zárószavazás (kivételes eljárásban****) 
(2014. évi XXXI. törvény) 
                                                                                                              126 i 
                                                                                                                31 n 
                                                                                                                23 t 



A törvényhozás krónikája – 2014   18/51 

 

 
Egyes oktatási tárgyú törvények módosításárólszóló törvényjavaslat: az összegző módosító 

javaslat megtárgyalása és szavazása, majd  zárószavazás (kivételes eljárásban****, a szavazás 
időpontja tekintetében a házszabálytól eltérve**) 
(2014. évi XXXVI. törvény) 
                                                                                                              129 i 
                                                                                                                34 n 
                                                                                                                21 t 
 

A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi 
határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló törvényjavaslat: az összegző módosító 
javaslat megtárgyalása és szavazása, majd  zárószavazás (a házszabálytól eltérve**) 
(2014. évi XXXVIII. törvény) 
 
                                                                                                              184 i 
                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                  2 t 
 

A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről és 
azzal összefüggő egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslat összevont vitája, az 
összegző módosító javaslat megtárgyalása és szavazása, majd  zárószavazás (kivételes 
eljárásban****) 
(2014. évi XXXIV. törvény) 
 
                                                                                                              151 i 
                                                                                                                35 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása és szavazása, majd  zárószavazás 
(2014. évi XXXIII. törvény) 
                                                                                                              131 i 
                                                                                                                34 n 
                                                                                                                23 t 
 

Egyes törvényeknek a sportfogadással összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása és szavazása, majd  
zárószavazás 
(2014. évi XXXII. törvény) 
                                                                                                              130 i 
                                                                                                                54 n 
                                                                                                                  4 t 
 

A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer 
továbbfejlesztéséről szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása és szavazása, majd  zárószavazás (a határozathozatal tekintetében a házszabálytól 
eltérve**) 
(2014. évi XXXVII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              151 i 
                                                                                                                30 n 
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                                                                                                                  7 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              152 i 
                                                                                                                30 n 
                                                                                                                  6 t 
 

Egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása és 
szavazása, majd  zárószavazás 
(2014. évi XXXV. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              131 i 
                                                                                                                54 n 
                                                                                                                  3 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              130 i 
                                                                                                                54 n 
                                                                                                                  3 t 
 

Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló határozati javaslat 
zárószavazása (a házszabálytól eltérve**) 
 

Egyes törvényeknek a belügyminiszter feladat- és hatáskörével összefüggő módosításáról 
szóló törvényjavaslat vitája és határozathozatala 
(2014. évi XXX. törvény) 
                                                                                                              124 i 
                                                                                                                17 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
ŐSZI ÜLÉSSZAK 

 
 

14. ülésnap – 2014. szeptember 15. 
 

A Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kölcsönös 
vízumképviseletről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország Kormánya és az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) közötti Székhely-
megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
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Az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezmény és az 
adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezményt módosító 
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös 
államhatárán, Abaújvár és Kechnec (Kenyhec) települések közötti közúti Hernád-híd és a 
csatlakozó utak megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti 
Légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 
2013. évi LXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 

 
 
 

 
15. ülésnap – 2014. szeptember 16. 
 

A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi 
határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben 
rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló törvényjavaslat általános 
vitája (a házszabálytól eltérve**) 
 

Egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi 
szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája (sürgős tárgyalás***) 

 
 
 

 
 

 
16. ülésnap – 2014. szeptember 24.  
 

Henryk Sławik halálának 70. évfordulója, valamint idősebb Antall József halálának 40. 
évfordulója emlékére című határozati javaslat általános vitája és határozathozatala (a házszabálytól 
eltérve**) 
 

Egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi 
szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása és szavazása, majd  
zárószavazás (sürgős tárgyalás***) 
(2014. évi XXXIX. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              151 i 
                                                                                                                28 n 
                                                                                                                  0 t 
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Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              149 i 
                                                                                                                29 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Az Alkotmánybíróság új tagjainak megválasztása (Sulyok Tamás, Varga Zs. András, Czine 
Ágnes) 
 

Egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása és szavazása, majd  zárószavazás (a 
házszabálytól eltérve**) 
(2014. évi XLI. törvény) 
                                                                                                              143 i 
                                                                                                                23 n 
                                                                                                                  4 t 
 

A Magyarország Kormánya és az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) közötti Székhely-
megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2014. évi XLIII. törvény) 
 
                                                                                                              149 i 
                                                                                                                19 n 
                                                                                                                  1 t 
 

A Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kölcsönös 
vízumképviseletről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2014. évi XLV. törvény) 
 
                                                                                                              170 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös 
államhatárán, Abaújvár és Kechnec (Kenyhec) települések közötti közúti Hernád-híd és a 
csatlakozó utak megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2014. évi XLVI. törvény) 
 
                                                                                                              168 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti 
Légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2014. évi XLIV. törvény) 
 
                                                                                                              172 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
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Az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezmény és az 
adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezményt módosító 
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2014. évi XLII. törvény) 
 
                                                                                                              171 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi 
határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben 
rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása és szavazása, majd  zárószavazás (a 
házszabálytól eltérve**) 
(2014. évi XL. törvény) 
 
                                                                                                              167 i 
                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                  2 t 
 

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 
2011. évi CLXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 

 
17. ülésnap – 2014. szeptember 26. 

 
 

Politikai vitanap „Mit ől fosztja meg Magyarországot a paksi megállapodás?” címmel 
 
 
 
 
 
 

18. ülésnap – 2014. október 13. 
 

Döntés az előző ciklusban benyújtott egyes beszámolók tárgyalás nélkül lezártnak 
minősítéséről (a házszabálytól eltérve**) 
 

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



A törvényhozás krónikája – 2014   23/51 

 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Egyes adótörvényeknek a 
gyermekéhezés felszámolása érdekében történő módosításáról (benyújtó: Tóbiás József és mások, 
MSZP) 
 

A Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormány között a jövedelemadók 
területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, 
Manamában, 2014. február 24. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között a kettős 
adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és 
vagyonadók területén, Rijádban, 2014. március 23. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, 
Londonban, 2014. január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

A tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között az 
ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar-román államhatáron 
átvezető közúti kapcsolatokról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

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

 
 

19. ülésnap – 2014. október 14. 
 
 

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

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

Az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény és 
mellékletei módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
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A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény, valamint a légi-, a vasúti és a 
víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi 
CLXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
20. ülésnap – 2014. október 20. 
 
 

A Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormány között a jövedelemadók 
területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, 
Manamában, 2014. február 24. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2014. évi XLIX. törvény) 
                                                                                                              155 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között a kettős 
adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és 
vagyonadók területén, Rijádban, 2014. március 23. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2014. évi LII. törvény) 
                                                                                                              157 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, 
Londonban, 2014. január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2014. évi L. törvény) 
                                                                                                             156 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között az 
ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2014. évi LIII. törvény) 
                                                                                                              157 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar-román államhatáron 
átvezető közúti kapcsolatokról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2014. évi LI. törvény) 
                                                                                                              157 i 
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                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. 
november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2014. évi XLVII. törvény) 
                                                                                                             159 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény és 
mellékletei módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2014. évi XLVIII. törvény) 
                                                                                                             159 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A Paksi Atomerőmű 
telephelyén új atomerőművi blokk(ok) létesítése előkészítésének és megvalósításának országgyűlési 
felügyeletét ellátó eseti bizottság létrehozásáról (benyújtó: Tóth Bertalan és mások, MSZP) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A Magyar Nemzeti Bank 
gazdálkodásának rendkívüli ellenőrzéséről (benyújtó: Burány Sándor és mások, MSZP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A Büntető 
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a hivatalos és közfeladatot ellátó, valamint az őket 
támogató személyek hathatósabb védelme érdekében szükséges módosításáról (benyújtó: Mirkóczki 
Ádám és Vágó Sebestyén, Jobbik) 
 

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 
2013. évi LXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az 
összegző módosító javaslat megtárgyalása  
 

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint a légi-, a vasúti és a 
víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi 
CLXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a gyermekek és kiszolgáltatottak 
fokozottabb védelme érdekében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetésének 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
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21. ülésnap – 2014. október 27. 
 

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 
2011. évi CLXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása és 
szavazása, majd  zárószavazás 
(2014. évi LV. törvény) 
                                                                                                              152 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  5 t 
 

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 
2013. évi LXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az 
összegző módosító javaslat megtárgyalása és szavazása, majd  zárószavazás 
(2014. évi LIV. törvény) 
 
                                                                                                              156 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az Európai Unió és a 
NATO értékei melletti kiállásról (benyújtó: Tóbiás József és mások, MSZP) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A Déli Áramlat 
nemzetközi földgázvezeték magyarországi szakaszának megépítésével kapcsolatos megállapodás 
megkötésének folyamatát felügyelő eseti bizottság létrehozásáról (benyújtó: Vona Gábor és mások, 
Jobbik) 
 

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

Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a közös államhatáron 
lévő határátkelőhelyekről és határátlépési pontokról, valamint a közúti és vízi közlekedésben a 
határforgalom ellenőrzésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Az Európa Tanács Korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezményének Strasbourgban, 2003. 
május 15-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről és az Európa Tanács Strasbourgban, 1999. 
január 27-én kelt Korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezményének kihirdetéséről szóló 2002. évi 
XLIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2014. 
évi módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
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Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti 
személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 
 
 
 
 
 
22. ülésnap – 2014. október 28. 
 

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények 
módosításáról 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 általános vitája 
 

A „Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2013. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló 
az intézmény működéséről” című beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
23. ülésnap – 2014. november 3. 
 

Döntés arról, hogy az országgyűlés a kormány és más, beszámolásra kötelezett szervek 39 
beszámolójának megtárgyalására és a róluk történő határozathozatalra az illetékes bizottságokat kéri 
fel (a szavazás módja tekintetében a házszabálytól eltérve**) 
 

Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a minősített adatok 
cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2014. évi LVI. törvény) 
                                                                                                              164 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a közös államhatáron 
lévő határátkelőhelyekről és határátlépési pontokról, valamint a közúti és vízi közlekedésben a 
határforgalom ellenőrzésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2014. évi LVII. törvény) 
                                                                                                              162 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  4 t 
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Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti 

személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2014. évi LVIII. törvény) 
                                                                                                              166 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint a légi-, a vasúti és a 
víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi 
CLXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása, 
majd  zárószavazás 
(2014. évi LXI. törvény) 
                                                                                                              162 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  5 t 
 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása és szavazása, majd  
zárószavazás 
(2014. évi LIX. törvény) 
                                                                                                              132 i 
                                                                                                                35 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény, valamint a légi-, a vasúti és a 
víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi 
CLXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása és szavazása, majd  zárószavazás 
(2014. évi LX. törvény) 
                                                                                                              167 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A központi címregiszter létrehozásával összefüggő, valamint egyes igazgatási tárgyú 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az európai területi társulásról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között az Európai 
Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia közötti átadási eljárásról szóló Megállapodásban 
meghatározott nyilatkozatok megtételéről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 



A törvényhozás krónikája – 2014   29/51 

 

 
 
 
 
 
 
24. ülésnap – 2014. november 10. 
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: Az országos politika rendszerváltást 
követő meghatározó szereplői állambiztonsági múltjának vizsgálatáról (benyújtó: Schiffer András, 
LMP) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Az állampárti vezetők és a diktatúra 
állambiztonságának hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből való kizárása 
érdekében szükséges törvénymódosításokról (benyújtó: Schiffer András, LMP) 
 

A „Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2013. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló 
az intézmény működéséről” című beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat: a bizottsági 
jelentések megtárgyalása  
 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetésének 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a gyermekek és kiszolgáltatottak 
fokozottabb védelme érdekében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Egyes önkormányzatokat érintő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája (sürgős tárgyalás***) 
 

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az Európai Műholdas Távközlési Szervezet Módosított Egyezményének kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 



A törvényhozás krónikája – 2014   30/51 

 

 
 
25. ülésnap – 2014. november 11. 
 

A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2014. 
évi módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2014. évi LXVII. törvény) 
                                                                                                              150 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A „Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2013. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló 
az intézmény működéséről” című beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása és szavazása, majd  zárószavazás 
(2014. évi LXII. törvény) 
                                                                                                              116 i 
                                                                                                                31 n 
                                                                                                                13 t 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetésének 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása és szavazása, majd  zárószavazás 
(2014. évi LXIII. törvény) 
                                                                                                              118 i 
                                                                                                                43 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása és 
szavazása, majd  zárószavazás 
(2014. évi LXIV. törvény) 
                                                                                                              117 i 
                                                                                                                45 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása és szavazása, majd  
zárószavazás 
(2014. évi LXVI. törvény) 
                                                                                                              123 i 
                                                                                                                  7 n 
                                                                                                                35 t 
 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a gyermekek és kiszolgáltatottak 
fokozottabb védelme érdekében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása és szavazása, majd  zárószavazás 
(2014. évi LXV. törvény) 
                                                                                                              164 i 
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                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az országos politika 
rendszerváltást követő meghatározó szereplői állambiztonsági múltjának vizsgálatáról (benyújtó: 
Schiffer András, LMP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az állampárti vezetők és a 
diktatúra állambiztonságának hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből való kizárása 
érdekében szükséges törvénymódosításokról (benyújtó: Schiffer András, LMP) 
 

Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

Az egyes jogállási törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes igazságügyi és magánjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája (a házszabálytól eltérve**) 
 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és a termőföld védelméről szóló 2007. évi 
CXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. ülésnap – 2014. november 17. 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A luxus-úszómedencéket terhelő adóról 
(benyújtó: Novák Előd, Jobbik) 
 

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása  
 

Az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között az Európai 
Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia közötti átadási eljárásról szóló Megállapodásban 
meghatározott nyilatkozatok megtételéről szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések 
megtárgyalása  
 

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása  
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Egyes igazságügyi és magánjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása (a házszabálytól eltérve**) 
 

Az Európa Tanács Korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezményének Strasbourgban, 2003. 
május 15-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről és az Európa Tanács Strasbourgban, 1999. 
január 27-én kelt Korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezményének kihirdetéséről szóló 2002. évi 
XLIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító 
javaslat megtárgyalása  
 

Egyes önkormányzatokat érintő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása (sürgős tárgyalás***) 

 
 
 
 
 
 
 
27. ülésnap – 2014. november 18. 
 

Az Európai Műholdas Távközlési Szervezet Módosított Egyezményének kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2014. évi LXX. törvény) 
                                                                                                              172 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között az Európai 
Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia közötti átadási eljárásról szóló Megállapodásban 
meghatározott nyilatkozatok megtételéről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2014. évi LXIX. törvény) 
                                                                                                              174 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Az Európa Tanács Korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezményének Strasbourgban, 2003. 
május 15-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről és az Európa Tanács Strasbourgban, 1999. 
január 27-én kelt Korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezményének kihirdetéséről szóló 2002. évi 
XLIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, 
majd  zárószavazás 
(2014. évi LXVIII. törvény) 
                                                                                                              176 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd  zárószavazás 
(2014. évi LXXII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              125 i 
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                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                54 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              126 i 
                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                54 t 
                                                                                                               

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd  zárószavazás 
(2014. évi LXXIV. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              128 i 
                                                                                                                30 n 
                                                                                                                  0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              127 i 
                                                                                                                30 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Egyes önkormányzatokat érintő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd  zárószavazás (sürgős tárgyalás***) 
(2014. évi LXXI. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              126 i 
                                                                                                                31 n 
                                                                                                                  0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              123 i 
                                                                                                                33 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Egyes igazságügyi és magánjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd  zárószavazás (a házszabálytól eltérve**) 
(2014. évi LXXIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              152 i 
                                                                                                                  3 n 
                                                                                                                  2 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              153 i 
                                                                                                                  3 n 
                                                                                                                  2 t 
 

Egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a betétbiztosítást, valamint a pénzügyi 
közvetítőrendszert érintő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek az 
egyes kereskedelmi építmények engedélyezése fenntarthatósági szempontjainak érvényesítése 
érdekében történő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről 
Grúzia közötti társulási Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a 
Moldovai Köztársaság közötti Társulási Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ukrajna közötti Társulási 
Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 

 
 

 
 
 
 
 
 
28. ülésnap – 2014. november 19. 
 
 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános vitájának 
megkezdése 
 
 
 
 
 
29. ülésnap – 2014. november 20. 
 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános vitájának 
folytatása  
 
 
 
 
 
30. ülésnap – 2014. november 21. 
 

A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája (a házszabálytól eltérve**) 
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Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a 
kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló törvényjavaslat általános vitája (a 
házszabálytól eltérve**) 
 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános vitájának 
folytatása és lezárása  
 
 
 
 
 
 
31. ülésnap – 2014. november 24. 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A részvételi demokrácia érvényesülése 
érdekében Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása (benyújtó: Tóbiás József és mások, 
MSZP) 

 
A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról 

szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása  
 
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása  

 
A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 

jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása  
 
Az európai területi társulásról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 

módosító javaslat megtárgyalása  
 

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

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény, valamint egyes 
törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

 
 
 
 
 
32. ülésnap – 2014. november 25. 
 

Határozathozatal: a kulturális bizottság felkérése a Magyar Művészeti Akadémia 2012-2013. 
évi beszámolójának megtárgyalására és az elfogadásáról történő döntésre 
 

Egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről 
Grúzia közötti társulási Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
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(2014. évi LXXXI. törvény) 
                                                                                                              127 i 
                                                                                                                  6 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a 
Moldovai Köztársaság közötti Társulási Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2014. évi LXXX. törvény) 
                                                                                                              133 i 
                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                  6 t 
 

Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ukrajna közötti Társulási 
Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2014. évi LXXXII. törvény) 
                                                                                                              139 i 
                                                                                                                  5 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd  
zárószavazás  (kivételes eljárásban****) 
(2014. évi LXXVIII. törvény) 
                                                                                                              115 i 
                                                                                                                13 n 
                                                                                                                25 t 
 

Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a 
kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd  zárószavazás (kivételes eljárásban****) 
(2014. évi LXXVII. törvény) 
                                                                                                              116 i 
                                                                                                                38 n 
                                                                                                                  1 t 
 

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás a bizottsági módosító javaslatról, majd  zárószavazás 
(2014. évi LXXIX. törvény) 
                                                                                                              134 i 
                                                                                                                20 n 
                                                                                                                  2 t 
 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról 
 

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd  zárószavazás 
(2014. évi LXXVI. törvény) 
                                                                                                              133 i 
                                                                                                                30 n 
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                                                                                                                  2 t 
 

Az európai területi társulásról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd  zárószavazás 
(2014. évi LXXV. törvény) 
                                                                                                              136 i 
                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                28 t 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A részvételi demokrácia 
érvényesülése érdekében Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása (benyújtó: Tóbiás 
József és mások, MSZP) 
 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes építésügyi és területrendezési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

Egyes törvényeknek a nemzeti pénzügyi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A honvédek jogállásával, valamint a hadigondozással összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

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

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a sportról szóló 2004. évi I. 
törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
33. ülésnap – 2014. november 26. 
 

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási 
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény és az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi 
rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 
2012. évi CCXVII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

A dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről 

szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulásáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvénynek a tisztességes piaci magatartás 
megvalósulása érdekében a vállalkozások működésével összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
34. ülésnap – 2014. december 1. 
 

Az Alkotmánybíróság elnökének megválasztása 2015. február 25-i hatállyal (Lenkovics 
Barnabás) 
 

Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása és szavazása, majd  
zárószavazás 
(2014. évi LXXXIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              124 i 
                                                                                                                28 n 
                                                                                                                19 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              124 i 
                                                                                                                29 n 
                                                                                                                19 t 
 

A központi címregiszter létrehozásával összefüggő, valamint egyes igazgatási tárgyú 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító 
javaslat megtárgyalása és szavazása, majd döntés a zárószavazás elhalasztásáról 
 

Az egyes jogállási törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és 
az összegző módosító javaslat megtárgyalása és szavazása, majd  zárószavazás 
(2014. évi LXXXV. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                             129 i 
                                                                                                                50 n 
                                                                                                                  0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
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                                                                                                              128 i 
                                                                                                                51 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása  
 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és a termőföld védelméről szóló 2007. évi 
CXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása  
 

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
35. ülésnap – 2014. december 2. 
 

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2014. évi LXXXVII. törvény) 
                                                                                                              158 i 
                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                  4 t 
 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2014. évi LXXXIV. törvény) 
                                                                                                              116 i 
                                                                                                                31 n 
                                                                                                                17 t 
 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és a termőföld védelméről szóló 2007. évi 
CXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, 
majd  zárószavazás 
(2014. évi LXXXVI. törvény) 
                                                                                                              116 i 
                                                                                                                21 n 
                                                                                                                28 t 
 

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
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36. ülésnap – 2014. december 3. 
 

Politikai vita: „A Magyarországról történő elvándorlás okairól és a folyamat megállításának 
lehetséges megoldásáról” 
 

A magyar zászló és címer napjáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A hűség falvairól szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A közszolgálati médiaszolgáltatásra és a médiapiacra vonatkozó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara működésével összefüggő 
egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az üzletek nyitva tartásáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
37. ülésnap – 2014. december 8. 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Egyes törvényeknek a közhatalmat gyakorló 
politikusok és közpénzekkel gazdálkodók vagyonnyilatkozat-tételi szabályainak átalakítását 
szolgáló módosításáról (benyújtó: Schiffer András, LMP) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A gazdasági érdekérvényesítés 
nyilvánosságáról, valamint egyes törvények antikorrupciós tárgyú módosításáról (benyújtó: Schiffer 
András, LMP) 

 
A központi címregiszter létrehozásával összefüggő, valamint egyes igazgatási tárgyú 

törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a zárószavazás előtti módosító javaslat 
megtárgyalása 

 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat: a bizottsági 

jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvénynek a tisztességes piaci magatartás 

megvalósulása érdekében a vállalkozások működésével összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
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A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések 

és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 
Egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a betétbiztosítást, valamint a pénzügyi 

közvetítőrendszert érintő módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása 

 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek az 

egyes kereskedelmi építmények engedélyezése fenntarthatósági szempontjainak érvényesítése 
érdekében történő módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása 

 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a sportról szóló 2004. évi I. 
törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések megtárgyalása 
 
 
 
 
 
 
 
38. ülésnap – 2014. december 9. 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek az 
egyes kereskedelmi építmények engedélyezése fenntarthatósági szempontjainak érvényesítése 
érdekében történő módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, 
majd  zárószavazás 
(A köztársasági elnök nem hirdette ki, megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek.) 
                                                                                                              116 i 
                                                                                                                39 n 
                                                                                                                21 t 
 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvénynek a tisztességes piaci magatartás 
megvalósulása érdekében a vállalkozások működésével összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(A köztársasági elnök nem hirdette ki, megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek.) 
                                                                                                              116 i 
                                                                                                                34 n 
                                                                                                                25 t 
 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról 
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A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd  zárószavazás 
(2014. évi LXXXVIII. törvény) 
                                                                                                              147 i 
                                                                                                                  4 n 
                                                                                                                24 t 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Egyes törvényeknek a 
közhatalmat gyakorló politikusok és közpénzekkel gazdálkodók vagyonnyilatkozat-tételi 
szabályainak átalakítását szolgáló módosításáról (benyújtó: Schiffer András, LMP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A gazdasági 
érdekérvényesítés nyilvánosságáról, valamint egyes törvények antikorrupciós tárgyú módosításáról 
(benyújtó: Schiffer András, LMP) 
 

A honvédek jogállásával, valamint a hadigondozással összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény, valamint egyes 
törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító 
javaslat megtárgyalása 
 

Egyes építésügyi és területrendezési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító 
javaslat megtárgyalása 
 

A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulásáról szóló törvényjavaslat: 
a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 
 
 
 
 
 
39. ülésnap – 2014. december 10. 
 

Az ügyészség 2009. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati 
javaslat általános vitája 
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Az ügyészség 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati 
javaslat általános vitája 
 

Az ügyészség 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati 
javaslat általános vitája 
 

Az ügyészség 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati 
javaslat általános vitája 
 

Az ügyészség 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati 
javaslat általános vitája 
 

„A Kúria 2013. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati 
normakontroll körében” címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat 
általános vitája 
 

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2013. évi beszámolója elfogadásáról szóló 
határozati javaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
40. ülésnap – 2014. december 15. 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A Magyar Nemzeti Bankról 
szóló 2013. évi CXXXIX. törvénynek a jegybanki működés ésszerű keretek közé szorításához 
szükséges módosításáról (benyújtó: Schmuck Erzsébet és Schiffer András, LMP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Egyes törvényeknek a 
kisgyermekes szülők rugalmas munkavégzésének elősegítése érdekében szükséges módosításáról 
(benyújtó: Szél Bernadett és Schiffer András, LMP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Országgyűlési képviselők, 
a Kormány tagjai és az államtitkárok kötelező vagyongyarapodási vizsgálatáról (benyújtó: Vona 
Gábor és Szilágyi György, Jobbik) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A tizennyolcadik 
életévet be nem töltött személyek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények visszaszorítása 
érdekében szükséges intézkedések megtételéről (benyújtó: Vágó Sebestyén és mások, Jobbik) 
 

Határozathozatal az igazságügyi, illetve a vállalkozásfejlesztési bizottság felkéréséről 
beszámolók megtárgyalására és az elfogadásukról történő döntésre: a Nemzeti Választási Bizottság 
elnökének beszámolója a Nemzeti Választási Bizottságnak a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán 
végzett tevékenységéről; a Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolója a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12-
én megtartott választásával kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról; 
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illetve a kis- és középvállalkozások 2011-2012. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a 
vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint a kis- és középvállalkozások 
részére nyújtott állami támogatások eredményeiről benyújtott kormánybeszámoló 

 
Az ügyészség 2009. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati 

javaslat zárószavazása 
 
Az ügyészség 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati 

javaslat zárószavazása 
 
Az ügyészség 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati 

javaslat zárószavazása 
 
Az ügyészség 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati 

javaslat zárószavazása 
 
Az ügyészség 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati 

javaslat zárószavazása 
 
A Kúria 2013. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati 

normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat 
zárószavazása 

 
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2013. évi beszámolója elfogadásáról szóló 

határozati javaslat zárószavazása 
 

A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról 
szóló törvényjavaslat: szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd  
zárószavazás 
(2014. évi XC. törvény) 
                                                                                                              187 i 
                                                                                                                  6 n 
                                                                                                                  1 t 
 

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása és szavazása, majd  
zárószavazás 
(2014. évi XCIX. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              131 i 
                                                                                                                63 n 
                                                                                                                  0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              126 i 
                                                                                                                66 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2014. évi C. törvény) 
                                                                                                              131 i 
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                                                                                                                62 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása és szavazása, majd  zárószavazás 
(2014. évi XCV. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              130 i 
                                                                                                                64 n 
                                                                                                                  0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              127 i 
                                                                                                                65 n 
                                                                                                                  0 t 
 
 

A közszolgálati médiaszolgáltatásra és a médiapiacra vonatkozó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása és szavazása, majd  zárószavazás 
(2014. évi CVII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              132 i 
                                                                                                                63 n 
                                                                                                                  0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              131 i 
                                                                                                                63 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A központi címregiszter létrehozásával összefüggő, valamint egyes igazgatási tárgyú 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a zárószavazás előtti módosító 
indítványról, majd  zárószavazás 
(2014. évi XCIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              131 i 
                                                                                                                37 n 
                                                                                                                27 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              131 i 
                                                                                                                37 n 
                                                                                                                27 t 
 

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény, valamint egyes 
törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd  zárószavazás 
(2014. évi CIX. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
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                                                                                                              179 i 
                                                                                                                  7 n 
                                                                                                                  9 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              178 i 
                                                                                                                  5 n 
                                                                                                                10 t 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a sportról szóló 2004. évi I. 
törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2014. évi CI. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              130 i 
                                                                                                                37 n 
                                                                                                                28 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              130 i 
                                                                                                                37 n 
                                                                                                                28 t 
 

Egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a betétbiztosítást, valamint a pénzügyi 
közvetítőrendszert érintő módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd  zárószavazás 
(2014. évi CIV. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              131 i 
                                                                                                                37 n 
                                                                                                                27 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              131 i 
                                                                                                                37 n 
                                                                                                                27 t 
 

A honvédek jogállásával, valamint a hadigondozással összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd  zárószavazás 
(2014. évi XCVII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              153 i 
                                                                                                                  5 n 
                                                                                                                37 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                              152 i 
                                                                                                                  6 n 
                                                                                                                35 t 
 

A hűség falvairól szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
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A magyar zászló és címer napjáról szóló határozati javaslat: a bizottsági jelentések és az 

összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az üzletek nyitva tartásáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási 
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény és az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi 
rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 
2012. évi CCXVII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről 
szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az 
összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Egyes törvényeknek a nemzeti pénzügyi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara működésével összefüggő 
egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az 
összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája (a házszabálytól eltérve**)  
(Az országgyűlés olyan eltérést fogadott el a házszabálytól, hogy a törvényjavaslathoz módosító javaslat és 
bizottsági jelentés benyújtására ne legyen lehetőség; az általános vitára 2014. december 15-én, majd a 
zárószavazásra 2014. december 16-án kerüljön sor. Ám a téli rendkívüli ülésszak december 16-i ülésén a 
képviselői juttatások szabályainak tervezett módosítása által kiváltott visszhangra tekintettel a zárószavazást 
a FIDESZ-frakció javaslatára nem tűzték napirendre.) 
 
 
 
TÉLI RENDKÍVÜLI ÜLÉSSZAK 
 

 
 

41. ülésnap – 2014. december 16. 
 

Egyes törvényeknek a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat összevont vitája, a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása és szavazása, majd zárószavazás (kivételes eljárásban****) 
(2014. évi XCII. törvény) 
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                                                                                                              112 i 
                                                                                                                69 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2014. évi CVI. törvény) 
                                                                                                              122 i 
                                                                                                                63 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Egyes építésügyi és területrendezési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2014. évi XCVIII. törvény) 
                                                                                                              146 i 
                                                                                                                  6 n 
                                                                                                                32 t 
 

Egyes törvényeknek a nemzeti pénzügyi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2014. évi XCI. törvény) 
                                                                                                              123 i 
                                                                                                                38 n 
                                                                                                                23 t 
 

A dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulásáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2014. évi XCIV. törvény) 
                                                                                                              123 i 
                                                                                                                38 n 
                                                                                                                23 t 
 

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről 
szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2014. évi XCVI. törvény) 
                                                                                                              122 i 
                                                                                                                62 n 
                                                                                                                  1 t 
 

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási 
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény és az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi 
rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 
2012. évi CCXVII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2014. évi LXXXIX. törvény) 
                                                                                                              141 i 
                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                38 t 
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A hűség falvairól szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2014. évi CIII. törvény) 
                                                                                                              177 i 
                                                                                                                  3 n 
                                                                                                                  3 t 
 

A magyar zászló és címer napjáról szóló határozati javaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2014. évi CV. törvény) 
                                                                                                              122 i 
                                                                                                                63 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2014. évi CXI. törvény) 
                                                                                                              145 i 
                                                                                                                35 n 
                                                                                                                  5 t 
 

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara működésével összefüggő 
egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás (elfogadott módosító indítvány nyomán a kihirdetett cím: A Magyar 
Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 
módosításáról) 
(2014. évi CX. törvény) 
                                                                                                              123 i 
                                                                                                                63 n 
                                                                                                                  0 t 
 

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2014. évi CVIII. törvény) 
                                                                                                              121 i 
                                                                                                                64 n 
                                                                                                                  0 t 
 

Az üzletek nyitva tartásáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás (elfogadott módosító indítvány nyomán a kihirdetett cím: A 
kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról) 
(2014. évi CII. törvény) 
                                                                                                              119 i 
                                                                                                                40 n 
                                                                                                                25 t 
 

Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
(sürgős tárgyalás***) 
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42. ülésnap – 2014. december 23. 8.00 óra 
 

Az MSZP-, LMP- és független képviselők által kezdeményezett rendkívüli ülés a 
kormánypártok távolmaradása következtében határozatképtelen volt, ezért csak a napirend előtti 
felszólalások hangzottak el, a napirend elfogadására és A magyar autópálya-hálózat városi elkerülő 
szakaszai díjmentességének biztosításáról szóló határozati javaslat megtárgyalására, illetve 
elfogadására nem kerülhetett sor. 
 
 
 
 
44.+ ülésnap  – 2014. december 23. 12.00 óra 
 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek az 
egyes kereskedelmi építmények engedélyezése fenntarthatósági szempontjainak érvényesítése 
érdekében történő módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentés és a törvényalkotási 
bizottság módosító javaslatának vitája, szavazás az utóbbiról, majd  zárószavazás (A köztársasági 
elnök által megfontolásra visszaküldött törvény) 
(2014. évi CXIII. törvény) 
                                                                                                              119 i 
                                                                                                                35 n 
                                                                                                                18 t 
 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvénynek a tisztességes piaci magatartás 
megvalósulása érdekében a vállalkozások működésével összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentés és a törvényalkotási bizottság módosító javaslatának vitája, 
szavazás az utóbbiról, majd zárószavazás (A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött 
törvény) 
(2014. évi CXII. törvény) 
                                                                                                             120 i 
                                                                                                                31 n 
                                                                                                                23 t 
 
 
 
+ (Az ellenzéki frakciók által kezdeményezett, de határozatképtelenség miatt elmaradt rendkívüli 
ülés két napos lett volna – 42. és 43. ülésnap –, ezért az országgyűlés honlapján a december 23-án 
délben kezdődött ülésnapot 44. sorszámmal látták el, annak ellenére, hogy a 43. ülésnapra nem 
került sor.) 
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Megjegyzések a 2014. május 6-án hatályba lépett házszabályhoz kapcsolódva: 

 

*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. A bizottság elutasító döntése esetén a benyújtó 
frakciója kérheti, hogy a plenáris ülés bírálja ezt felül. 

 
          **Az országgyűlés a jelenlévő képviselők (a házszabály 2014. május 6. és 2014. június 4. 
között hatályos szövege szerint az összes képviselő) legalább négyötödének egyetértésével a 
házszabály bármely pontjától eltérhet. (A pontos elnevezés a „határozati házszabályi 
rendelkezésektől” való eltérés, mert házszabályi rendelkezéseket az országgyűlésről szóló 2012. évi 
XXXVI. törvény is tartalmaz, és azoktól nem lehet eltérni, csak az országgyűlési határozatban 
foglaltaktól.) Ezt a módszert az alaptörvény és a házszabály módosítása, valamint egyes nemzetközi 
szerződések kivételével bármilyen előterjesztés esetén és akárhányszor lehet alkalmazni a 
törvényhozás felgyorsítására. Annak sincs korlátja, hogy a házszabály mely rendelkezéseitől 
térhetnek el.  
 
 ***Sürgős tárgyalást legfeljebb félévente hatszor, a jelenlévő képviselők legalább 
kétharmadának egyetértésével (tehát a 2014-2018-as ciklus erőviszonyai között is ellenzéki 
támogatás nélkül) lehet elrendelni. Ilyenkor a vitát a benyújtás utáni második napon meg lehet 
kezdeni, és több határidő lerövidül. 
 
 ****Kivételes eljárást félévente legfeljebb négyszer lehet elrendelni, kivéve az alaptörvény 
és a házszabály módosítását, sarkalatos vagy költségvetési törvény tárgyalását. Ehhez az összes 
képviselő több mint felének egyetértése szükséges. Ilyenkor a vita korlátozott, az országgyűlés az 
eljárás egyes mozzanataira egyedi határidőt állapíthat meg. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


