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A törvényhozás krónikája 
 
 
 

TAVASZI ÜLÉSSZAK 
 
45. ülésnap –  2015. február 16. 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra:  a honvédelmi 
feladatok 2013. évi megvalósításáról, a Magyar Honvédség felkészítéséről, állapotáról és 
fejlesztéséről szóló beszámoló (honvédelmi és rendészeti bizottság) 

 
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Mongólia közötti partnerségi és 

együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
Egyes törvényeknek a jövedéki biztosíték mértékével összefüggő módosításáról szóló 

törvényjavaslat általános vitája 
 

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmával összefüggésben a 
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

Egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
46. ülésnap –  2015. február 18. 
 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom 
Ellenőrző Rendszerrel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat összevont vitája és a 
bizottsági jelentések megtárgyalása (kivételes eljárásban****) 
 

A pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő, valamint egyéb 
magánjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat összevont vitája és a bizottsági 
jelentések megtárgyalása (kivételes eljárásban****) 
 

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

A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az 
ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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47. ülésnap –  2015. február 20. 
 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom 
Ellenőrző Rendszerrel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása (kivételes 
eljárásban****) 
(2015. évi I. törvény) 
                                                                                                                              113 i 
                                                                                                                                  3 n 
                                                                                                                                37 t 
 

A pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő, valamint egyéb 
magánjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása (kivételes 
eljárásban****) 
(2015. évi II. törvény) 
                                                                                                                              148 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  4 t 
 

Politikai vita „Magyarországnak nincs szüksége megélhetési bevándorlókra” címmel 
 

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

Egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

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

 
 

 
 
 
 
48. ülésnap –  2015. február 23. 
 

(Az országgyűlés 2015. február 16-án elfogadott új munkarendje szerint minden második hétfőn a 
napirend előtti felszólalásokon kívül csak azonnali és „sima” [viszontválasz nélküli] kérdések elmondására 
és megválaszolására került sor. Ezeket a napirendi pontokat – az interpellációkhoz hasonlóan – eddig nem 
szoktuk jelölni, de az olyan napokon, amelyeken mással nem foglalkozik az országgyűlés, a továbbiakban 
szerepeltetjük.) 
 
Azonnali kérdések és kérdések 
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49. ülésnap –  2015. február 26. 
 

Politikai vita „A Transzatlanti Befektetési és Kereskedelmi Partnerség (TTIP) veszélyei és 
hatásai a fenntarthatóságra és szuverenitásra” címmel (a házszabálytól eltérve** az időpont 
tekintetében, valamit abban, hogy Navracsics Tibor, az Európai Bizottság tagja részt vehetett a vitában) 
 
 
 
 
 
 
50. ülésnap –  2015. március 2. 
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: Külföldön tartózkodó, magyarországi 
állandó lakóhellyel rendelkező állampolgárok szavazati joga gyakorlásának megkönnyítéséről 
(benyújtó: Szávay István és mások, Jobbik) 
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: Az Isztambuli Egyezmény elfogadásáról 
(benyújtó: MSZP-, LMP- és független képviselők csoportja) 
 

Egyes törvényeknek a jövedéki biztosíték mértékével összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása  
 

A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az 
ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az 
összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

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

A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

Egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések 
és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 
 
 
 
 
 
51. ülésnap –  2015. március 3. 
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Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Mongólia közötti partnerségi és 

együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi III. törvény) 
                                                                                                                              188 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  5 t 
 

Egyes törvényeknek a jövedéki biztosíték mértékével összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi IV. törvény) 
                                                                                                                              157 i 
                                                                                                                                  8 n 
                                                                                                                                29 t 
 

A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az 
ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi VII. törvény) 
                                                                                                                              130 i 
                                                                                                                                62 n 
                                                                                                                                  1 t 
 

Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi VI. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              131 i 
                                                                                                                                65 n 
                                                                                                                                  0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              130 i 
                                                                                                                                65 n 
                                                                                                                                   1 t 
 

Egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(A köztársasági elnök nem írta alá, megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek.) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                                  0 i 
                                                                                                                              173 n 
                                                                                                                                22 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              130 i 
                                                                                                                                43 n 
                                                                                                                                21 t 
 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
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(2015. évi V. törvény) 
 
                                                                                                                              131 i 
                                                                                                                                65 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(A köztársasági elnök nem írta alá, megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek.) 
 
                                                                                                                              126 i 
                                                                                                                                69 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Külföldön tartózkodó, 
magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező állampolgárok szavazati joga gyakorlásának 
megkönnyítéséről (benyújtó: Szávay István és mások, Jobbik) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az Isztambuli 
Egyezmény elfogadásáról (benyújtó: MSZP-, LMP- és független képviselők csoportja) 
 

A nemzeti utasadat-információs rendszer létrehozása érdekében, és a bűnügyi, illetve 
rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere szabályozásával 
összefüggésben szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi 
felméréséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X.14.) OGY határozat módosításáról szóló 
határozati javaslat általános vitája 
 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
52. ülésnap –  2015. március 4. 
 

A Szlovén Köztársaság Kormánya, Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság 
Kormánya között a Többnemzeti Szárazföldi Kötelékről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
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Az ENSZ Közép-afrikai Köztársaságbeli Többdimenziós Integrált Stabilizációs 

Missziójában (MINUSCA) történő magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról 
szóló határozati javaslat általános vitája 
 

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

Az Európai Unió Közép-afrikai Köztársaságbeli Műveletében ("EUFOR RCA") történő 
magyar katonai szerepvállalásról szóló 1070/2014 (II. 19.) Korm. határozatról szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához 
("EUTM Somalia") történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 1915/2013. (XII.11.) 
Korm. határozatban foglalt döntéséről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat 
általános vitája 
 

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő 
magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII.29.) Korm. határozat módosításáról szóló 
beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

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

Az Európai Unió Közép-afrikai Köztársaságbeli Műveletében ("EUFOR RCA") történő 
további magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat 
általános vitája 
 

Az afganisztáni Eltökélt Támogatás Műveletben (RSM) történő magyar katonai 
szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53. ülésnap –  2015. március 5. 
 

Magyarország Kormánya és az Albán Köztársaság Minisztertanácsa között a minősített 
adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezménye kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
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Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a minősített adatok 
cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a Magyar 
Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya közötti, személyeknek a közös 
államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2002. szeptember 12. napján aláírt 
Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti, a Magyar Köztársaság és a Szlovák 
Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni 
harcban folytatott együttműködésről szóló, Pozsonyban, 2006. október 2-án aláírt Egyezmény 
módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

A Magyarország és az Albán Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország és a Macedón Köztársaság között a társadalombiztosításról és a szociális 
biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti 
Légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési 
megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek 
kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a kettős 
adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a 
vagyonadók területén Taskentben, 2008. április 17. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló 
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 

 
 
 
 
 
 
54. ülésnap –  2015. március 9. 
 
Azonnali kérdések és kérdések 
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55. ülésnap –  2015. március 16. 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: Az agrárgazdaság 
2013. évi helyzetéről (mezőgazdasági bizottság) 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: Az állam nevében 
tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek 2013. évi működéséről, az állami vagyon állományának 
alakulásáról, az állami vagyonnal való gazdálkodás folyamatairól (gazdasági bizottság) 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: Az új Országos 
Fogyatékosügyi program, valamint a végrehajtására vonatkozó intézkedési tervben foglalt feladatok 
megvalósításának időarányos teljesítéséről (népjóléti bizottság) 

 
Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Az energiaárak világpiaci csökkenése pozitív 

hatásainak a lakossághoz történő igazságos eljuttatása érdekében a rezsicsökkentések 
végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosításáról (benyújtó: Tóth Bertalan és mások, 
MSZP) 

 
Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről 

(benyújtó: Schiffer András, LMP) 
 

II. Rákóczi Ferenc emléknapjáról szóló határozati javaslat összevont vitája (a házszabálytól 
eltérve**) 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
összevont vitája (a házszabálytól eltérve**) 

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 

a bizottsági jelentések megtárgyalása  
 

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása  
 

A Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X.14.) OGY határozat módosításáról szóló 
határozati javaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása  
 

A népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi 
felméréséről szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása  
 

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

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása  
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A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmával összefüggésben a 
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása  
 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása  
 

Egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása  
 
 
 
 
 
 
 
 
56. ülésnap –  2015. március 17. 
 

A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a törvényalkotási bizottság jelentésének vitája, szavazása, 
majd  zárószavazás 
(a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött törvény) 
(2015. évi VIII. törvény)                                                                                                                               
                                                                                                                              111 i 
                                                                                                                                62 n 
                                                                                                                                  1 t 
 

II. Rákóczi Ferenc emléknapjáról szóló határozati javaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás (a házszabálytól eltérve**) 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása (a házszabálytól eltérve**) 
(2015. évi XV törvény) 
                                                                                                                              172 i 
                                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti 
Légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi XX. törvény) 
                                                                                                                              172 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  1 t 
 

Magyarország Kormánya és az Albán Köztársaság Minisztertanácsa között a minősített 
adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezménye kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2015. évi XIX. törvény) 
                                                                                                                              171 i 
                                                                                                                                  0 n 
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                                                                                                                                  0 t 
 

Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a minősített adatok 
cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2015. évi XXIV. törvény) 
                                                                                                                              174 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Szlovén Köztársaság Kormánya, Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság 
Kormánya között a Többnemzeti Szárazföldi Kötelékről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi XXVII. törvény) 
                                                                                                                              154 i 
                                                                                                                                22 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország és a Macedón Köztársaság között a társadalombiztosításról és a szociális 
biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi XXIII. törvény) 
                                                                                                                              176 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország és az Albán Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi XVIII. törvény) 
                                                                                                                              176 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési 
megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi XXI. törvény) 
                                                                                                                              175 i 
                                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek 
kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2015. évi XXII. törvény) 
                                                                                                                              176 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a kettős 
adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a 
vagyonadók területén Taskentben, 2008. április 17. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló 
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
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(2015. évi XXVIII. törvény) 
                                                                                                                              176 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a Magyar 
Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya közötti, személyeknek a közös 
államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2002. szeptember 12. napján aláírt 
Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2015. évi XXVI. törvény) 
                                                                                                                              176 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti, a Magyar Köztársaság és a Szlovák 
Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni 
harcban folytatott együttműködésről szóló, Pozsonyban, 2006. október 2-án aláírt Egyezmény 
módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2015. évi XXV. törvény) 
                                                                                                                              153 i 
                                                                                                                                22 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő 
magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII.29.) Korm. határozat módosításáról szóló 
beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

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

Az afganisztáni Eltökélt Támogatás Műveletben (RSM) történő magyar katonai 
szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

Az Európai Unió Közép-afrikai Köztársaságbeli Műveletében ("EUFOR RCA") történő 
magyar katonai szerepvállalásról szóló 1070/2014 (II. 19.) Korm. határozatról szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

Az ENSZ Közép-afrikai Köztársaságbeli Többdimenziós Integrált Stabilizációs 
Missziójában (MINUSCA) történő magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról 
szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

Az Európai Unió Közép-afrikai Köztársaságbeli Műveletében ("EUFOR RCA") történő 
további magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat 
zárószavazása 
 

Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához 
("EUTM Somalia") történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 1915/2013. (XII.11.) 
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Korm. határozatban foglalt döntéséről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat 
zárószavazása 
 

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

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2015. évi IX. törvény) 
                                                                                                                              113 i 
                                                                                                                                59 n 
                                                                                                                                  5 t 
 

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi XIV. törvény) 
                                                                                                                              114 i 
                                                                                                                                62 n 
                                                                                                                                  1 t 
 

A Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X.14.) OGY határozat módosításáról szóló 
határozati javaslat zárószavazása 
 

Egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi XIII. törvény) 
                                                                                                                              113 i 
                                                                                                                                64 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi XI. törvény) 
                                                                                                                              113 i 
                                                                                                                                42 n 
                                                                                                                                22 t 
 

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmával összefüggésben a 
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás 
az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi XVII. törvény) 
                                                                                                                              138 i 
                                                                                                                                37 n 
                                                                                                                                  1 t 
 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi XVI. törvény) 
                                                                                                                              115 i 
                                                                                                                                37 n 
                                                                                                                                24 t 
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A népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi 

felméréséről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi X. törvény) 
                                                                                                                              142 i 
                                                                                                                                  5 n 
                                                                                                                                30 t 
 

Egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi XII. törvény) 
 
                                                                                                                              134 i 
                                                                                                                                10 n 
                                                                                                                                29 t 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az energiaárak világpiaci 
csökkenése pozitív hatásainak a lakossághoz történő igazságos eljuttatása érdekében a 
rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosításáról (benyújtó: Tóth 
Bertalan és mások, MSZP) 
 

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

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

A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális 
biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a szociális 
biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes ingatlan-nyilvántartással és földméréssel összefüggő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

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

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

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
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57. ülésnap –  2015. március 18. 
 

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája  
 

A kéményseprő-ipari tevékenységről és az ezzel, valamint a tűz elleni védekezéssel 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

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

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
58. ülésnap –  2015. március 19. 
 

A Bethlen Gábor Alap 2013. évi tevékenységéről és működéséről szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

Az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2025) szóló határozati javaslat általános 
vitája 
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59. ülésnap –  2015. március 23. 
 
Azonnali kérdések és kérdések 
 
 
 
 
 
60. ülésnap –  2015. március 30. 
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: Az állami adóhatóság áfa-csalásokkal 
kapcsolatos szervezeti és eljárási hiányosságait vizsgáló bizottságról (benyújtó: MSZP-, LMP-, 
Jobbik- és független képviselők) 
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: Az idős, rászoruló személyek otthoni 
gondozásának igazságossá tételéről (benyújtó: Sneider Tamás és mások, Jobbik) 
 

A brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezéséről szóló 
törvényjavaslat összevont vitája (a házszabálytól eltérve**) 
 

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi 
Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló törvényjavaslat 
összevont vitája (a házszabálytól eltérve**) 
 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

Az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2025) szóló határozati javaslat: a 
bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

A nemzeti utasadat-információs rendszer létrehozása érdekében, és a bűnügyi, illetve 
rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere szabályozásával 
összefüggésben szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
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61. ülésnap –  2015. március 31. 
 

Egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a törvényalkotási 
bizottság jelentésének vitája, szavazása, majd  zárószavazás 
(a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött törvény) 
(2015. évi XXXII. törvény) 
                                                                                                                              109 i 
                                                                                                                                39 n 
                                                                                                                                20 t 
 

A brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezéséről szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás (a házszabálytól 
eltérve**) 
(2015. évi XXXI. törvény) 
                                                                                                                             157 i 
                                                                                                                                12 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi 
Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló törvényjavaslat:  
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás (a házszabálytól eltérve**) 
(2015. évi XXXIII. törvény) 
                                                                                                                              164 i 
                                                                                                                                  4 n 
                                                                                                                                  2 t 
 

A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális 
biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi XXIX. törvény) 
                                                                                                                             170 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a szociális 
biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi XXX. törvény) 
                                                                                                                              169 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  2 t 
 

A Bethlen Gábor Alap 2013. évi tevékenységéről és működéséről szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi XXXVIII. törvény) 
                                                                                                                              113 i 
                                                                                                                                34 n 
                                                                                                                                26 t 
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Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi XXXVII. törvény) 
                                                                                                                              141 i 
                                                                                                                                31 n 
                                                                                                                                  1 t 
 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény módosításáról  szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi XXXVI. törvény) 
                                                                                                                              112 i 
                                                                                                                                  3 n 
                                                                                                                                57 t 
 

Az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2025) szóló határozati javaslat 
zárószavazása 
 

A nemzeti utasadat-információs rendszer létrehozása érdekében, és a bűnügyi, illetve 
rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere szabályozásával 
összefüggésben szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi XXXV. törvény) 
                                                                                                                              134 i 
                                                                                                                                  8 n 
                                                                                                                                31 t 
 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításárólszóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi XXXIV. törvény) 
                                                                                                                              132 i 
                                                                                                                                32 n 
                                                                                                                                  7 t 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az állami adóhatóság 
áfa-csalásokkal kapcsolatos szervezeti és eljárási hiányosságait vizsgáló bizottságról (benyújtó: 
MSZP-, LMP-, Jobbik- és független képviselők) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az idős, rászoruló 
személyek otthoni gondozásának igazságossá tételéről (benyújtó: Sneider Tamás és mások, Jobbik) 

 
A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A magyar védőnők napjáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi 
fellépésben való részvételéről szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 

általános vitája 
 

A Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában, Moszkvában, 1970. július 10-én 
aláírt és 1990. december 20. napján módosított Egyezmény és az Egyezményhez csatolt 
Alapszabály, továbbá az ezek módosításáról szóló Jegyzőkönyv, valamint a Jegyzőkönyv részes 
államává váláshoz kiadott értesítések kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi 
CII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62. ülésnap –  2015. április 1. 
 

A Gazdasági Versenyhivatal 2013. évi tevékenységéről és a Versenytörvény alkalmazása 
során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos 
tapasztalatokról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

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

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási 
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény a hatósági bevételek rendezésével összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról szóló 
határozati javaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
63. ülésnap –  2015. április 7. 
 
Azonnali kérdések és kérdések 
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64. ülésnap –  2015. április 13. 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A bűncselekmények sértettjeinek és a 
sértettek hozzátartozóinak hathatósabb védelme érdekében szükséges egyes törvények 
módosításáról (benyújtó: Staudt Gábor és Szávay István, Jobbik) 
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: Az állambiztonsági iratok 
nyilvánosságáról (benyújtó: Szelényi Zsuzsanna és Szabó Szabolcs, függetlenek) 
  

A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi 
fellépésben való részvételéről szóló határozati javaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Quaestor károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő alap létrehozásáról szóló 
törvényjavaslat összevont vitája (a házszabálytól eltérve**) 
 

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

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

Egyes ingatlan-nyilvántartással és földméréssel összefüggő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
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A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
65. ülésnap –  2015. április 14. 
 

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2015. évi XLVII. törvény) 
                                                                                                                              161 i 
                                                                                                                                  4 n 
                                                                                                                                31 t 
 

A Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában, Moszkvában, 1970. július 10-én 
aláírt és 1990. december 20. napján módosított Egyezmény és az Egyezményhez csatolt 
Alapszabály, továbbá az ezek módosításáról szóló Jegyzőkönyv, valamint a Jegyzőkönyv részes 
államává váláshoz kiadott értesítések kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi XLI. törvény) 
                                                                                                                              134 i 
                                                                                                                                39 n 
                                                                                                                                23 t 
 

A Gazdasági Versenyhivatal 2013. évi tevékenységéről és a Versenytörvény alkalmazása 
során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos 
tapasztalatokról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2015. évi XXXIX. törvény) 
                                                                                                                              156 i 
                                                                                                                                36 n 
                                                                                                                                  2 t 
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A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi LI. törvény) 
                                                                                                                              129 i 
                                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                                63 t 
 

A Quaestor károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő alap létrehozásáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás (a házszabálytól 
eltérve**) 
(2015. évi XL. törvény) 
                                                                                                                              185 i 
                                                                                                                                  5 n 
                                                                                                                                   0 t 
 
 

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi XLVIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              159 i 
                                                                                                                                  5 n 
                                                                                                                                33 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              158 i 
                                                                                                                                  5 n 
                                                                                                                                33 t 
 

Az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd a zárószavazás első szakasza 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              125 i  (63,8%) 
                                                                                                                                71 n 
                                                                                                                                  0 t 
(A minősített többséget igénylő rész elutasítása után a zárószavazás befejezését többségi döntéssel 
elhalasztották, és április 28-án tartották meg.) 
 

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi XLII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              188 i 
                                                                                                                                  3 n 
                                                                                                                                  6 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              188 i 
                                                                                                                                  2 n 
                                                                                                                                  7 t 
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A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító 
javaslat megtárgyalása és szavazása, majd  zárószavazás 
(2015. évi XLIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              165 i 
                                                                                                                                  2 n 
                                                                                                                                30 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              166 i 
                                                                                                                                  2 n 
                                                                                                                                29 t 
 

A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi 
fellépésben való részvételéről szóló határozati javaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, 
majd zárószavazás 
 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi XLVI. törvény) 
                                                                                                                              151 i 
                                                                                                                                  7 n 
                                                                                                                                29 t 
 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi XLV. törvény) 
                                                                                                                              145 i 
                                                                                                                                  7 n 
                                                                                                                                34 t 
 

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi L. törvény) 
                                                                                                                              146 i 
                                                                                                                                  4 n 
                                                                                                                                39 t 
 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi XLIX. törvény) 
                                                                                                                              170 i 
                                                                                                                                  4 n 
                                                                                                                                10 t 
 

Egyes ingatlan-nyilvántartással és földméréssel összefüggő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi XLIV. törvény) 
                                                                                                                              139 i 
                                                                                                                                11 n 
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                                                                                                                                32 t 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A bűncselekmények 
sértettjeinek és a sértettek hozzátartozóinak hathatósabb védelme érdekében szükséges egyes 
törvények módosításáról (benyújtó: Staudt Gábor és Szávay István, Jobbik) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az állambiztonsági 
iratok nyilvánosságáról (benyújtó: Szelényi Zsuzsanna és Szabó Szabolcs, függetlenek) 
 

A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A banki elszámolás során tapasztalt visszaélések elleni fellépéshez szükséges törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az energiahatékonyságról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló 
egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A diákok iskolaszövetkezeti munkavállalásának, és a megváltozott munkaképességű 
személyek munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatásának elősegítéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
66. ülésnap –  2015. április 20. 
 
Azonnali kérdések és kérdések 
 
 
 
 
 
 
67. ülésnap –  2015. április 27. 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: Az atomenergia 
2013. évi hazai alkalmazásának biztonságáról (gazdasági bizottság) 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Beszámolója a 2014. évi tevékenységéről 
(igazságügyi bizottság) 
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Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A Nemzeti 

Emlékezet Bizottságának 2014. évi tevékenységéről (igazságügyi bizottság) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A pályázati úton nyújtott támogatások és 
más egyedi döntések tisztességes eljárásban történő elbírálásához szükséges garanciák 
megteremtése érdekében egyes törvények módosításáról (benyújtó: Tóbiás József és mások, MSZP) 
 

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

A banki elszámolás során tapasztalt visszaélések elleni fellépéshez szükséges törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

Az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a zárószavazás előtti jelentés és a zárószavazás előtti módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

A magyar védőnők napjáról szóló határozati javaslat: a bizottsági jelentések és a bizottsági 
módosító javaslat megtárgyalása  
 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról szóló 
határozati javaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása  
 

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási 
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény a hatósági bevételek rendezésével összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

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

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi 
CII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító 
javaslat megtárgyalása 
 
 
 
 
 
 
68. ülésnap –  2015. április 28. 
 

Az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: az április 14-i határozathozatal folytatása – szavazás a törvényalkotási bizottság 
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zárószavazás előtti módosító javaslatáról, majd zárószavazás a megmaradt, csak egyszerű többséget 
igénylő részekről 
(A köztársasági elnök nem írta alá, az Alkotmánybíróságtól kért előzetes felülvizsgálatot. Az AB 
június 1-én a ki nem hirdetett törvény jelentős részét megsemmisítette. Az országgyűlés 2015. 
december 1-én fogadta el újra, a kifogásolt részek nélkül.) 
 
                                                                                                                              110 i 
                                                                                                                                57 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A magyar védőnők napjáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi LIV. törvény) 
                                                                                                                              134 i 
                                                                                                                                  7 n 
                                                                                                                                29 t 
 

A kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról szóló 
határozati javaslat zárószavazása 
 

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási 
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény a hatósági bevételek rendezésével összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi LV. törvény) 
 
                                                                                                                              115 i 
                                                                                                                                52 n 
                                                                                                                                  4 t 
 

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi LIII. törvény) 
                                                                                                                              114 i 
                                                                                                                                42 n 
                                                                                                                                15 t 
 

A banki elszámolás során tapasztalt visszaélések elleni fellépéshez szükséges törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi LII. törvény) 
                                                                                                                              164 i 
                                                                                                                                  6 n 
                                                                                                                                  2 t 
 

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi 
CII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2015. évi LVI. törvény) 
                                                                                                                              133 i 
                                                                                                                                37 n 
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                                                                                                                                  1 t 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A pályázati úton nyújtott 
támogatások és más egyedi döntések tisztességes eljárásban történő elbírálásához szükséges 
garanciák megteremtése érdekében egyes törvények módosításáról (benyújtó: Tóbiás József és 
mások, MSZP) 
 

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

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi 
LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

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

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CLVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében 
történő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
69. ülésnap –  2015. április 29. 
 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és a közfoglalkoztatással összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint 
az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi 
LXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az 
ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 
2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházások 
megvalósításának gyorsításával összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
70. ülésnap –  2015. május 4. 
 
Azonnali kérdések és kérdések 
 
 
 
 
 
71. ülésnap –  2015. május 11. 
 

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

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: A Nemzeti Vidékstratégiáról és annak 
végrehajtásáról (benyújtó: Sallai R. Benedek, LMP) 
 

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

A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 
 
 
 
 
 
72. ülésnap –  2015. május 12. 
 

Az energiahatékonyságról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, 
majd zárószavazás 
(2015. évi LVII. törvény) 
                                                                                                                              115 i 
                                                                                                                                32 n 
                                                                                                                                19 t 
 

A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi LVIII. törvény) 
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                                                                                                                              164 i 
                                                                                                                                  4 n 
                                                                                                                                  1 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 határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A Nemzeti 
Vidékstratégiáról és annak végrehajtásáról (benyújtó: Sallai R. Benedek, LMP) 
 

A 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke szerinti megfeleltetési 
nemperes eljárásról, valamint egyes igazságügyi tárgyú törvénymódosításokról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között az ITU Telecom 
World 2015 konferencia megrendezéséről, megszervezéséről és finanszírozásáról szóló 
Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez fűzött Kiotói Jegyzőkönyv 2012. 
december 8-án Dohában, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Részes Felek 18. 
Konferenciáján elfogadásra került "dohai módosításának" kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A 2015-2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról szóló 
határozati javaslat általános vitája 
 

A biológiai sokféleség megőrzésének 2015-2020 közötti időszakra szóló nemzeti 
stratégiájáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
73. ülésnap – 2015. május 13. 
 

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
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A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. 
törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
74. ülésnap –  2015. május 19. 
 
Azonnali kérdések és kérdések 
 
 
 
 
75. ülésnap –  2015. május 26. 
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: Magyarország 2016. évi központi 
költségvetésének megalapozásához szükséges egyes intézkedésekről (benyújtó: Korózs Lajos és 
Borbélyné Bangó Ildikó, MSZP) 
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: A minimálbér emelés, a 2016. évi 
központi költség megalapozása és a dolgozói szegénység megszüntetése érdekében (benyújtó: Gúr 
Nándor és mások, MSZP) 
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: Az ápolók valódi megbecsültségének 
visszaállításáról (benyújtó: Lukács László és mások, Jobbik) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Az offshore vállalkozásoknak a közpénzek 
felhasználásából történő kizárásáról, valamint az államigazgatás offshore-mentesítéséről (benyújtó: 
Schiffer András, LMP) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Az egyes törvényeknek a dolgozói 
szegénység elleni küzdelem érdekében szükséges módosításáról (benyújtó: Schiffer András és 
mások, LMP) 
 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása  
 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi 
LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása  
 

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CLVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító 
javaslat megtárgyalása  
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A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 
2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az 
összegző módosító javaslat megtárgyalása  
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az 
ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása  
 

A Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint 
az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi 
LXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása  
 

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

A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat összevont vitája (a házszabálytól eltérve**) 
 
 
 
 
 
 
 
76. ülésnap –  2015. május 27. 
 

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez fűzött Kiotói Jegyzőkönyv 2012. 
december 8-án Dohában, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Részes Felek 18. 
Konferenciáján elfogadásra került "dohai módosításának" kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2015. évi LIX. törvény) 
                                                                                                                              161 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között az ITU Telecom 
World 2015 konferencia megrendezéséről, megszervezéséről és finanszírozásáról szóló 
Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi LXVIII. törvény) 
                                                                                                                              134 i 
                                                                                                                                  4 n 
                                                                                                                                27 t 
 

A Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2015. évi LXIX. törvény) 
 
                                                                                                                              166 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az 
ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról 
szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi LXIII. törvény) 
                                                                                                                              167 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint 
az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi 
LXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi LXIV. törvény) 
                                                                                                                              111 i 
                                                                                                                                29 n 
                                                                                                                                28 t 
 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi LXV. törvény) 
                                                                                                                              112 i 
                                                                                                                                59 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 
2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi LX. törvény) 
                                                                                                                              168 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  2 t 
 
 

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CLVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, 
majd zárószavazás 
(2015. évi LXI. törvény) 
                                                                                                                              140 i 
                                                                                                                                  4 n 
                                                                                                                                27 t 
 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi 
LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi LXVI. törvény) 
                                                                                                                              112 i 
                                                                                                                                58 n 
                                                                                                                                  0 t 
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A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása (a házszabálytól eltérve**) 
(2015. évi LXVII. törvény) 
                                                                                                                              161 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  4 t 
 

A reklámadóhoz kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat összevont vitája, 
a bizottsági jelentések megtárgyalása és szavazása, majd  zárószavazás (kivételes eljárásban****) 
(2015. évi LXII. törvény) 
                                                                                                                              114 i 
                                                                                                                                50 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Magyarország 2016. évi 
központi költségvetésének megalapozásához szükséges egyes intézkedésekről (benyújtó: Korózs 
Lajos és Borbélyné Bangó Ildikó, MSZP) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A minimálbér emelés, a 
2016. évi központi költség megalapozása és a dolgozói szegénység megszüntetése érdekében 
(benyújtó: Gúr Nándor és mások, MSZP) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az ápolók valódi 
megbecsültségének visszaállításáról (benyújtó: Lukács László és mások, Jobbik) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az offshore 
vállalkozásoknak a közpénzek felhasználásából történő kizárásáról, valamint az államigazgatás 
offshore-mentesítéséről (benyújtó: Schiffer András, LMP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az egyes törvényeknek a 
dolgozói szegénység elleni küzdelem érdekében szükséges módosításáról (benyújtó: Schiffer 
András és mások, LMP) 
 

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános 
vitájának megkezdése 
 

A Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság 
között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott 
jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás alapján 
kötött Adminisztratív és Technikai Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről, valamint ezzel 
összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az e-kártya megvalósításához szükséges egyes törvények, valamint az állami és 
önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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77. ülésnap –  2015. május 28. 
 

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános 
vitájának folytatása 

 
 

 
78. ülésnap –  2015. május 29. 
 

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat szóló 
törvényjavaslat általános vitájának folytatása és lezárása  

 
Az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános 

vitája 
 
 
 
 
 

 
79. ülésnap –  2015. május 30. 
 

A Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
80. ülésnap –  2015. június 1. 
 
Azonnali kérdések és kérdések 
 
 
 
81. ülésnap –  2015. június 8. 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A 2012-2014. évi 
magyarországi főbb természeti csapásokra és az ember okozta katasztrófákra kiterjedő 
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kockázatelemzésről, a katasztrófák elleni védekezésre történő felkészülés helyzetéről, illetve a 
védekezésről (honvédelmi és rendészeti bizottság) 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A 2009-2014. közötti 
időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról (fenntartható fejlődés 
bizottsága) 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 2014. évi tevékenységéről (gazdasági 
bizottság) 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2014. évi tevékenységéről (kulturális bizottság) 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: a Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatal országgyűlési beszámolója 2014. (gazdasági bizottság) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A dohánytermék-kereskedelem állami 
monopóliumának megszüntetéséről (benyújtó: Tóbiás József és mások, MSZP) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Az alapvető élelmiszerek árának csökkentése 
érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról (benyújtó: 
Gőgös Zoltán és Harangozó Gábor, MSZP) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Az országgyűlési bizottság eljárása 
akadálymentes lefolytathatóságának érdekében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról (benyújtó: Staudt 
Gábor és Gyüre Csaba, Jobbik) 
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: Az Európa Tanács nők elleni és a 
családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló Egyezménye kötelező hatályának 
elismeréséhez és kihirdetéséhez szükséges intézkedések megtételéről (benyújtó: Tóbiás József és 
mások, MSZP) 
 

A Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság 
között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott 
jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás alapján 
kötött Adminisztratív és Technikai Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről, valamint ezzel 
összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések 
megtárgyalása 
 

A diákok iskolaszövetkezeti munkavállalásának, és a megváltozott munkaképességű 
személyek munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatásának elősegítéséről szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
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Egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében 
történő módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

A biológiai sokféleség megőrzésének 2015-2020 közötti időszakra szóló nemzeti 
stratégiájáról szóló határozati javaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

A 2015-2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról szóló 
határozati javaslat: 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 
 

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

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. 
törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházások 
megvalósításának gyorsításával összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló 
egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
82. ülésnap –  2015. június 9. 
 

A Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság 
között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott 
jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás alapján 
kötött Adminisztratív és Technikai Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről, valamint ezzel 
összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi LXX. törvény) 
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                                                                                                                              195 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi LXXIII. törvény) 
                                                                                                                              130 i 
                                                                                                                                40 n 
                                                                                                                                27 t 
 

Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi LXXII. törvény) 
                                                                                                                              129 i 
                                                                                                                                68 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke szerinti megfeleltetési 
nemperes eljárásról, valamint egyes igazságügyi tárgyú törvénymódosításokról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása és 
szavazása, majd  zárószavazás 
(2015. évi LXXI. törvény) 
                                                                                                                              135 i 
                                                                                                                                38 n 
                                                                                                                                24 t 
 

Egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében 
történő módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              131 i  (66,16%) 
                                                                                                                                43 n 
                                                                                                                                24 t 
(Miután a minősített többséget igénylő részeket az országgyűlés elutasította, a zárószavazás 
második részét június 23-ára halasztották.) 
 

A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló 
egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi LXXV. törvény) 
 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              139 i 
                                                                                                                                58 n 
                                                                                                                                  0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              160 i 
                                                                                                                                33 n 
                                                                                                                                  1 t 
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A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházások 

megvalósításának gyorsításával összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi LXXIX. törvény) 
                                                                                                                             126 i 
                                                                                                                                42 n 
                                                                                                                                24 t 
 
 

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi LXXX. törvény) 
                                                                                                                              151 i 
                                                                                                                                37 n 
                                                                                                                                  5 t 
 

A biológiai sokféleség megőrzésének 2015-2020 közötti időszakra szóló nemzeti 
stratégiájáról szóló határozati javaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 

 
A 2015-2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról szóló 

határozati javaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
 
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi LXXVII. törvény) 
                                                                                                                              156 i 
                                                                                                                                  8 n 
                                                                                                                                29 t 
 

A diákok iskolaszövetkezeti munkavállalásának, és a megváltozott munkaképességű 
személyek munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatásának elősegítéséről szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
 (2015. évi LXXIV. törvény) 
                                                                                                                             185 i 
                                                                                                                                  4 n 
                                                                                                                                  1 t 
 

Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi LXXVI. törvény) 
                                                                                                                              126 i 
                                                                                                                                  9 n 
                                                                                                                                57 t 
 

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. 
törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi LXXVIII. törvény) 
                                                                                                                              123 i 
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                                                                                                                                14 n 
                                                                                                                                54 t 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A dohánytermék-
kereskedelem állami monopóliumának megszüntetéséről (benyújtó: Tóbiás József és mások, MSZP) 
 

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

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az országgyűlési bizottság 
eljárása akadálymentes lefolytathatóságának érdekében a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról 
(benyújtó: Staudt Gábor és Gyüre Csaba, Jobbik) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az Európa Tanács nők 
elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló Egyezménye kötelező 
hatályának elismeréséhez és kihirdetéséhez szükséges intézkedések megtételéről (benyújtó: Tóbiás 
József és mások, MSZP) 

 
A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 

általános vitája 
 
A közbeszerzésekről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája (az aznap elfogadottal azonos című, de eltérő 
tartalmú előterjesztés) 

 
Egyes törvények vízgazdálkodási és tűzvédelmi tárgyú, illetve közszolgáltatás ellátásával 

összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 

szóló 2015. évi XLII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 

 
Az elektronikus hírközlési szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztésének, kiépítésének 

ösztönzéséről, a jogszabályi háttér akadálymentesítéséről szóló törvénymódosításokról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 

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

általános vitája 
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83. ülésnap –  2015. június 10. 
 

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

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

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország és a Luxemburgi Nagyhercegség között a jövedelem- és a vagyonadók 
területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló 
Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a 
szakmaközi szervezetekről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A szőlő- és bortermeléssel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
84. ülésnap –  2015. június 11. 
 

A víziközmű-szolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi 
Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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Egyes állami vagyont érintő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 

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

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

Az emisszió-kereskedelmi rendszer Magyar Államot megillető kvótabevételeinek 
megosztási és célzott felhasználási szabályainak módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyrészről az Európai Unió, annak tagállamai, másrészről Izland között Izlandnak a 
Kiotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszakában az Európai Unióra, annak 
tagállamaira és Izlandra háruló kötelezettségek közös teljesítésében való részvételéről szóló 
megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény és a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

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

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

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

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

A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint az ezzel összefüggő 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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85. ülésnap –  2015. június 12. 
 

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, és ezzel összefüggésben egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az Európa Tanácsnak a gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális zaklatás elleni 
védelméről szóló Egyezménye kihirdetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A kapcsolati erőszak elleni hatékony fellépést elősegítő nemzeti stratégiai célok 
meghatározásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

Az egészségügyi alapellátásról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

Egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
86. ülésnap –  2015. június 15. 
 

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása (a törvényalkotási bizottság össszegző 
módosító indítványának benyújtási határidejét tekintve a házszabálytól eltérve**) 
 

Azonnali kérdések és kérdések 
 

Politikai vita „A magyar egészségügy helyzetéről” címmel 
 

 
 
 
 
 
NYÁRI RENDKÍVÜLI ÜLÉSSZAK 
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87. ülésnap –  2015. június 16. 
 

Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása és szavazása, majd  zárószavazás 
(2015. évi LXXXI. törvény) 
                                                                                                                              133 i 
                                                                                                                                39 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról 
 

A nemzeti akkreditálás rendszerének átalakításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

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

Az e-kártya megvalósításához szükséges egyes törvények, valamint az állami és 
önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

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 saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, 
Euratom tanácsi határozat kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

Az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
88. ülésnap –  2015. június 17. 
 

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyes fővárosi fejlesztési beruházások gyorsításáról és egyszerűsítéséről, valamint ezzel 
összefüggésben az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvénynek az állami vagy önkormányzati vagyon 
gyarapításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A bújtatott pártfinanszírozás megelőzéséről és az Európai Unió intézményei iránti bizalom 
megóvásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról, valamint az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
89. ülésnap –  2015. június 22. 
 

Egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében 
történő módosításáról: a zárószavazás előtti jelentés és a zárószavazás előtti módosító javaslat vitája 
(a június 9-én elhalasztott zárószavazás előkészítése) 
 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása (az előzővel azonos című, de eltérő 
tartalmú előterjesztés) 
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A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint az ezzel összefüggő 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító 
javaslat megtárgyalása 
 

A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az emisszió-kereskedelmi rendszer Magyar Államot megillető kvótabevételeinek 
megosztási és célzott felhasználási szabályainak módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény és a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Egyes állami vagyont érintő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A szőlő- és bortermeléssel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a 
szakmaközi szervezetekről szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító 
javaslat megtárgyalása 
 

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 
szóló 2015. évi XLII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések 
megtárgyalása 
 
 
 
 
 
 
 
 
90. ülésnap –  2015. június 23. 
 

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi C. törvény) 
                                                                                                                              119 i 
                                                                                                                                63 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Az egyrészről az Európai Unió, annak tagállamai, másrészről Izland között Izlandnak a 
Kiotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszakában az Európai Unióra, annak 
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tagállamaira és Izlandra háruló kötelezettségek közös teljesítésében való részvételéről szóló 
megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi XC. törvény) 
                                                                                                                              181 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország és a Luxemburgi Nagyhercegség között a jövedelem- és a vagyonadók 
területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló 
Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi XCI. törvény) 
 
                                                                                                                              182 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Az Európa Tanácsnak a gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális zaklatás elleni 
védelméről szóló Egyezménye kihirdetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi XCII. törvény) 
 
                                                                                                                              179 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" 
Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi LXXXIX. törvény)  
                                                                                                                              180 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról 
szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról 
szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi LXXXIV. törvény)  
                                                                                                                              180 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 
1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi 
alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi LXXXIII. törvény)  
                                                                                                                              179 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, 
Euratom tanácsi határozat kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
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(2015. évi XCIII. törvény) 
 
                                                                                                                              131 i 
                                                                                                                                24 n 
                                                                                                                                25 t 
 

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 
szóló 2015. évi XLII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi LXXXII. törvény) 
                                                                                                                              141 i 
                                                                                                                                40 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében 
történő módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása (a június 9-én elhalasztott zárószavazás) 
(2015. évi LXXXV. törvény)  
                                                                                                                             117 i 
                                                                                                                                39 n 
                                                                                                                                24 t 
 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi LXXXVI. törvény)  
 
                                                                                                                              117 i 
                                                                                                                                41 n 
                                                                                                                                23 t 
 

Az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás 
az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi LXXXVII. törvény)  
                                                                                                                             142 i 
                                                                                                                                38 n 
                                                                                                                                  1 t 
 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CI. törvény) 
                                                                                                                              147 i 
                                                                                                                                  4 n 
                                                                                                                                29 t 
 

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(A köztársasági elnök nem írta alá, megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek.)  
                                                                                                                             118 i 
                                                                                                                                37 n 
                                                                                                                                26 t 
 

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat zárószavazása (az előzővel azonos című, de eltérő tartalmú előterjesztés) 
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(2015. évi LXXXVIII. törvény)  
                                                                                                                              146 i 
                                                                                                                                  7 n 
                                                                                                                                27 t 
 

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint az ezzel összefüggő 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2015. évi CIII. törvény) 
 
                                                                                                                              119 i 
                                                                                                                                  5 n 
                                                                                                                                57 t 
 

A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló törvényjavaslat: szavazás 
az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CII. törvény) 
 
                                                                                                                              168 i 
                                                                                                                                  5 n 
                                                                                                                                  6 t 
 

Az emisszió-kereskedelmi rendszer Magyar Államot megillető kvótabevételeinek 
megosztási és célzott felhasználási szabályainak módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi XCV. törvény) 
 
                                                                                                                              116 i 
                                                                                                                                34 n 
                                                                                                                                29 t 
 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény és a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi XCVI. törvény) 
 
                                                                                                                              143 i 
                                                                                                                                32 n 
                                                                                                                                  3 t 
 

Egyes állami vagyont érintő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi XCIV. törvény) 
  
                                                                                                                              122 i 
                                                                                                                                56 n 
                                                                                                                                  2 t 
 

A szőlő- és bortermeléssel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi XCVIII. törvény) 
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                                                                                                                              145 i 
                                                                                                                                  4 n 
                                                                                                                                31 t 
 
A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi 
szervezetekről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi XCVII. törvény) 
                                                                                                                              145 i 
                                                                                                                                  4 n 
                                                                                                                                31 t 
 

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi XCIX. törvény) 
                                                                                                                              143 i 
                                                                                                                                  4 n 
                                                                                                                                31 t 
 

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2015. évi CIV. törvény) 
                                                                                                                              176 i 
                                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                                  1 t 
 

Határozathozatal Novák Előd és Szilágyi György Jobbik-képviselőknek a június 17-i ülésről 
történt  kizárásáról: az országgyűlés elismerte az elnöki intézkedés törvényességét 
 

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény és a kisajátításról 
szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések 
megtárgyalása 
 

A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

A kapcsolati erőszak elleni hatékony fellépést elősegítő nemzeti stratégiai célok 
meghatározásáról szóló határozati javaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2014. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az 
intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról szóló határozati 
javaslat általános vitája 
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Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
91. ülésnap –  2015. június 29. 
 

A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

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

A bújtatott pártfinanszírozás megelőzéséről és az Európai Unió intézményei iránti bizalom 
megóvásáról szóló határozati avaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések 
és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító 
javaslat megtárgyalása 
 

A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és a közfoglalkoztatással összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása 
 

Egyes törvények vízgazdálkodási és tűzvédelmi tárgyú, illetve közszolgáltatás ellátásával 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító 
javaslat megtárgyalása 
 

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
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A víziközmű-szolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvénynek az állami vagy önkormányzati vagyon 
gyarapításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések 
megtárgyalása 
 

Az egyes fővárosi fejlesztési beruházások gyorsításáról és egyszerűsítéséről, valamint ezzel 
összefüggésben az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi 
Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító 
javaslat megtárgyalása 
 
 
 
 
 
 
 
92. ülésnap –  2015. június 30. 
 

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi CXIV. törvény) 
                                                                                                                              119 i 
                                                                                                                                35 n 
                                                                                                                                28 t 
 

A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi CXVIII. törvény) 
 
                                                                                                                              143 i 
                                                                                                                                34 n 
                                                                                                                                  5 t 
 

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2015. évi CIX. törvény) 
 
                                                                                                                              118 i 
                                                                                                                                59 n 
                                                                                                                                  4 t 
 

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény és a kisajátításról 
szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi CVIII. törvény) 
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                                                                                                                              145 i 
                                                                                                                                30 n 
                                                                                                                                  7 t 
 

A kapcsolati erőszak elleni hatékony fellépést elősegítő nemzeti stratégiai célok 
meghatározásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás 
az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CXIII. törvény) 
   
                                                                                                                              147 i 
                                                                                                                                33 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, és ezzel összefüggésben egyes 
törvények módosításáról  szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2015. évi CVII. törvény) 
  
                                                                                                                              147 i 
                                                                                                                                34 n 
                                                                                                                                  4 t 
 

A bújtatott pártfinanszírozás megelőzéséről és az Európai Unió intézményei iránti bizalom 
megóvásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CV. törvény) 
 
                                                                                                                              142 i 
                                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                                41 t 
 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2015. évi CXXXII. törvény) 
 
                                                                                                                              117 i 
                                                                                                                                66 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CXV. törvény) 
 
                                                                                                                              117 i 
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                                                                                                                                36 n 
                                                                                                                                29 t 
 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és a közfoglalkoztatással összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, 
majd zárószavazás 
(2015. évi CXI. törvény) 
 
                                                                                                                              142 i 
                                                                                                                                41 n 
                                                                                                                                  1 t 
 

Egyes törvények vízgazdálkodási és tűzvédelmi tárgyú, illetve közszolgáltatás ellátásával 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2015. évi CXX. törvény) 
 
                                                                                                                              119 i 
                                                                                                                                32 n 
                                                                                                                                33 t 
 

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CXII. törvény) 
 
                                                                                                                              117 i 
                                                                                                                                64 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2015. évi CVI. törvény) 
 
                                                                                                                              140 i 
                                                                                                                                14 n 
                                                                                                                                27 t 
 

A víziközmű-szolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CXIX. törvény) 
 
                                                                                                                              139 i 
                                                                                                                                40 n 
                                                                                                                                  5 t 
 

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvénynek az állami vagy önkormányzati vagyon 
gyarapításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi CX. törvény) 
 
                                                                                                                              121 i 



A törvényhozás krónikája – 2015   53/96 
 

                                                                                                                                40 n 
                                                                                                                                23 t 
 

Az egyes fővárosi fejlesztési beruházások gyorsításáról és egyszerűsítéséről, valamint ezzel 
összefüggésben az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CXVI. törvény) 
 
                                                                                                                              147 i 
                                                                                                                                  7 n 
                                                                                                                                29 t 
 

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi 
Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2015. évi CXVII. törvény) 
 
                                                                                                                              140 i 
                                                                                                                                10 n 
                                                                                                                                33 t 
 

A XXXIII. Olimpiai Játékok és a XVII. Paralimpiai Játékok 2024-es budapesti 
megrendezésére vonatkozó pályázati szándék támogatásáról szóló határozati  javaslat összevont 
vitája (a házszabálytól eltérve**) 
 

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi 
Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat összevont vitája (a házszabálytól eltérve**) 
(az aznap elfogadottal azonos című, de eltérő tartalmú előterjesztés) 
 

Az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az elektronikus hírközlési szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztésének, kiépítésének 
ösztönzéséről, a jogszabályi háttér akadálymentesítéséről szóló törvénymódosításokról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

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

Az egészségügyi alapellátásról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása 
 

Egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról, valamint az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása 
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A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A nemzeti akkreditálás rendszerének átalakításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az Európai Közjogi Szervezet létrehozásáról és alapokmányáról szóló Egyezmény 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény, továbbá egyes más törvények módosításáról szóló törvényjavaslat összevont vitája 
(kivételes eljárásban****) 
 

A Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja között az Egyesült 
Nemzetek Gyermekalapja Globális Szolgáltató Központjának létrehozásáról szóló Megállapodás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 

 
 
 
 
 
 
 
93. ülésnap –  2015. július 3. 
 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

A „ Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2014. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az 
intézmény működéséről az Országgyűlés részére” című beszámoló elfogadásáról szóló határozati 
javaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
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94. ülésnap –  2015. július 6. 
 

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: a törvényalkotási bizottság jelentésének és módosító javaslatának vitája, 
szavazása, majd zárószavazás (2015. június 23-án elfogadott, de a köztársasági elnök által megfontolásra 
visszaküldött, a 2015. évi LXXXVIII. számon kihirdetettel azonos című, de eltérő tartalmú törvény)  
(2015. évi CXXVIII. törvény) 
                                                                                                                              127 i 
                                                                                                                                64 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A XXXIII. Olimpiai Játékok és a XVII. Paralimpiai Játékok 2024-es budapesti 
megrendezésére vonatkozó pályázati szándék támogatásáról szóló határozati javaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás (a házszabálytól eltérve**) 
 

Az ideiglenes biztonsági határzár létesítésével, valamint a migrációval összefüggő törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat összevont vitája, a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása és szavazása, majd zárószavazás (kivételes eljárásban****) 
(2015. évi CXXVII. törvény) 
                                                                                                                              151 i 
                                                                                                                                42 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Az Európai Közjogi Szervezet létrehozásáról és alapokmányáról szóló Egyezmény 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi CXXI. törvény) 
                                                                                                                               192 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja között az Egyesült 
Nemzetek Gyermekalapja Globális Szolgáltató Központjának létrehozásáról szóló Megállapodás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi CXXII. törvény) 
                                                                                                                              193 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CXXVI. törvény) 
                                                                                                                              126 i 
                                                                                                                                35 n 
                                                                                                                                31 t 
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Az e-kártya megvalósításához szükséges egyes törvények, valamint az állami és 
önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CXXX. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              150 i 
                                                                                                                                13 n 
                                                                                                                                30 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              151 i 
                                                                                                                                42 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CXXV. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              156 i 
                                                                                                                                34 n 
                                                                                                                                  2 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              155 i 
                                                                                                                                35 n 
                                                                                                                                  2 t 
 

Az elektronikus hírközlési szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztésének, kiépítésének 
ösztönzéséről, a jogszabályi háttér akadálymentesítéséről szóló törvénymódosításokról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CXXXVIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              152 i 
                                                                                                                                37 n 
                                                                                                                                  4 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              174 i 
                                                                                                                                12 n 
                                                                                                                                  4 t 
 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás   
(2015. évi CXXXIV. törvény) 
 
                                                                                                                              124 i 
                                                                                                                                64 n 
                                                                                                                                  1 t 
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Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CXXXIII. törvény) 
                                                                                                                              126 i 
                                                                                                                                  5 n 
                                                                                                                                60 t 
 

Az egészségügyi alapellátásról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CXXIII. törvény) 
                                                                                                                              151 i 
                                                                                                                                38 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CXXXIX. törvény) 
 
                                                                                                                              126 i 
                                                                                                                                65 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CXXXI. törvény) 
                                                                                                                              123 i 
                                                                                                                                65 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról, valamint az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, 
majd zárószavazás 
(2015. évi CXXXV. törvény) 
                                                                                                                              125 i 
                                                                                                                                64 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CXXXVII. törvény) 
                                                                                                                              180 i 
                                                                                                                                  4 n 
                                                                                                                                  4 t 
 

A nemzeti akkreditálás rendszerének átalakításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CXXIV. törvény) 
                                                                                                                              122 i 
                                                                                                                                64 n 
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                                                                                                                                  0 t 
 

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi 
Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd  
zárószavazás (a házszabálytól eltérve**) 
(A 2015. június 30-án elfogadott és 2015. évi CXVII. számon kihirdetettel azonos című, de eltérő tartalmú 
törvény)  
(2015. évi CXXXVI. törvény) 
                                                                                                                              146 i 
                                                                                                                                14 n 
                                                                                                                                26 t 
 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény, továbbá egyes más törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd  zárószavazás (kivételes eljárásban****) 
(2015. évi CXXIX. törvény) 
                                                                                                                              123 i 
                                                                                                                                66 n 
                                                                                                                                  0 t 
 
 Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A „ Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2014. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az 
intézmény működéséről az Országgyűlés részére” című beszámoló elfogadásáról szóló határozati 
javaslat zárószavazása 
 

A Magyar Nemzeti Bank felügyelő bizottságának megválasztása (Papcsák Ferenc elnök, 
Madarász László, Nyikos László és Szényei Gábor András tagok) 
 
 A Monetáris Tanács új tagjának megválasztása (Báger Gusztáv) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŐSZI ÜLÉSSZAK 
 
 
95. ülésnap –  2015. szeptember 3. (rendkívüli ülés) 
 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat összevont vitája (a házszabálytól 
eltérve**) 
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96. ülésnap –  2015. szeptember 4. (rendkívüli ülés) 
 

Egyes törvényeknek a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat összevont vitája, a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása és szavazása, majd zárószavazás (kivételes eljárásban****) 
(2015. évi CXL. törvény) 
                                                                                                                              140 i 
                                                                                                                                33 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat határozathozatala (a házszabálytól 
eltérve**) 
(2015. évi CXLI. törvény) 
 
                                                                                                                              174 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Egyes törvények Magyarország államhatárának hatékonyabb védelmével és a tömeges 
bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az „Üzenet az Európai Unió vezetőinek” című határozati javaslat általános vitája 
 
 
97. ülésnap –  2015. szeptember 21. 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A világörökségi 
területek állapotáról és a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló egyezményből 
eredő feladatok ellátásáról (kulturális bizottság) 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A Bethlen Gábor 
Alap 2014. évi tevékenységéről és működéséről (nemzeti összetartozás bizottsága) 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: Az élelmiszerlánc-
biztonságról és a felügyeleti díj felhasználásáról (mezőgazdasági bizottság) 
 

Egyes törvények Magyarország államhatárának hatékonyabb védelmével és a tömeges 
bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CXLII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              151 i 
                                                                                                                                12 n 
                                                                                                                                27 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              150 i 
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                                                                                                                                12 n 
                                                                                                                                27 t 
 

„Üzenet az Európai Unió vezetőinek” című határozati javaslat: a bizottsági jelentések és az 
összegző módosító javaslat megtárgyalása  
 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása  
 

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

Egyes fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra átváltásával kapcsolatos 
kérdések rendezéséről szóló törvényjavaslat összevont vitája (a házszabálytól eltérve**) 
 
 
 
 
 
 
98. ülésnap –  2015. szeptember 22. 
 

„Üzenet az Európai Unió vezetőinek” című határozati javaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi CXLIV. törvény)  
                                                                                                                              112 i 
                                                                                                                                33 n 
                                                                                                                                27 t 
 

A közbeszerzésekről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2015. évi CXLIII. törvény)  
                                                                                                                              113 i 
                                                                                                                                64 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Egyes fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra átváltásával kapcsolatos 
kérdések rendezéséről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás (a házszabálytól eltérve**) 
(2015. évi CXLV. törvény)  
                                                                                                                              115 i 
                                                                                                                                  2 n 
                                                                                                                                61 t 
 

Egyes tőkepiaci és biztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 



A törvényhozás krónikája – 2015   61/96 
 

A Magyarország és a Liechtensteini Hercegség között a jövedelem- és a vagyonadók 
területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló 
Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

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

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

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 
LXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyes polgári és büntető ügyekben eljáró bíróságok illetékességéről szóló törvényjavaslat 
általános vitája (sürgős tárgyalás***) 
 

A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó 
minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 
2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése érdekében 
szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar 
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti 
biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény és azzal összefüggésben más 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
99. ülésnap –  2015. szeptember 28. 
 
 

Azonnali kérdések és kérdések 
 

 
 
 
100. ülésnap –  2015. szeptember 29. (rendkívüli ülés) 
 

Az egyes polgári és büntető ügyekben eljáró bíróságok illetékességéről szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása, szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás (sürgős tárgyalás***) 
(2015.évi CXLVI. törvény) 
                                                                                                                              136 i 
                                                                                                                                26 n 
                                                                                                                                  2 t 
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A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással összefüggésben egyes biztosítási tárgyú 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat összevont vitája, az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása és szavazása, majd zárószavazás (a házszabálytól eltérve**) 
(2015.évi CXLVII. törvény) 
 
                                                                                                                              163 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  2 t 
 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény és a központi 
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. 
évi XLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 

 
 

 
 
 
 
 
101. ülésnap –  2015. október 5.  
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A Közbeszerzési 
Hatóság 2014. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről, továbbá a 
jogorvoslati ügyek tapasztalatairól (gazdasági bizottság) 
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: A korkedvezményes nyugdíj 
igénybevétele lehetőségének visszaállításáról (benyújtó: Sneider Tamás, Jobbik) 
 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó 
minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 
2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése érdekében 
szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az 
összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar 
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti 
biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény és azzal összefüggésben más 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító 
javaslat megtárgyalása 
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A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 
LXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
102. ülésnap –  2015. október 6.  
 

A Magyarország és a Liechtensteini Hercegség között a jövedelem- és a vagyonadók 
területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló 
Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi CL. törvény) 
                                                                                                                              161 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi CLV. törvény) 
                                                                                                                              157 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  3 t 
 

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 
LXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi CLIV. törvény) 
                                                                                                                              107 i 
                                                                                                                                30 n 
                                                                                                                                24 t 
 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CLIII. törvény) 
                                                                                                                              130 i 
                                                                                                                                31 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó 
minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 
2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése érdekében 
szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CLI. törvény) 
                                                                                                                              161 i 
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                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar 
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti 
biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény és azzal összefüggésben más 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2015. évi CLII. törvény) 
                                                                                                                              161 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A korkedvezményes 
nyugdíj igénybevétele lehetőségének visszaállításáról (benyújtó: Sneider Tamás, Jobbik) 
 

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyar Szórvány Napjáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának 
Hivatala közötti Megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges 
megállapításáról és kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 
4-én kelt Egyezményt módosító 15. Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

Az Európai Űrügynökséget létrehozó Alapokmány kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

Az Európai Űrügynökséget létrehozó Alapokmány részes államai és az Európai 
Űrügynökség között a minősített információk védelméről és cseréjéről szóló megállapodás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyes európai kormányok az Ariane, a Vega és a Szojuz hordozórakétáknak a Guyana 
Űrközpontból történő hasznosításáról szóló nyilatkozatának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 

 
 

 
 
 
 
 
 
103. ülésnap –  2015. október 7.  
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A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 

végrehajtásáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája (a szeptember 29-i rendkívüli ülésen tárgyalttal 
azonos című, de eltérő tartalmú törvényjavaslat) 

 
 
 
 
 
 
104. ülésnap –  2015. október 8.  
 

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2011. május 31. és 2011. december 31. közötti 
üzleti évéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2012. január 1. és 2012. december 31. közötti 
üzleti évéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2013. január 1. és 2013. december 31. közötti 
üzleti évéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti 
üzleti évéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2015. január 1. és 2015. január 31. közötti 
üzleti évéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
105. ülésnap –  2015. október 12.  
 

Az Európai Űrügynökséget létrehozó alapokmány kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2015. évi CLVIII. törvény) 
                                                                                                                              162 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Az Európai Űrügynökséget létrehozó alapokmány részes államai és az Európai 
Űrügynökség között, a minősített információk védelméről és cseréjéről szóló megállapodás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi CLIX. törvény) 
                                                                                                                              163 i 
                                                                                                                                  0 n 
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                                                                                                                                  0 t 
 

Az egyes európai kormányok az Ariane, a Vega és a Szojuz hordozórakétáknak a Guyana 
Űrközpontból történő hasznosításáról szóló nyilatkozatának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2015. évi CLX. törvény) 
                                                                                                                              162 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 
4-én kelt Egyezményt módosító 15. Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi CLVII. törvény) 
                                                                                                                              162 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény és a központi 
államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. 
évi XLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása, szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CXLVIII. törvény) 
                                                                                                                              110 i 
                                                                                                                                30 n 
                                                                                                                                  1 t 
 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása, majd zárószavazás (a 
2015. szeptember 29-én tárgyalt, az október 7-én tárgyalttól eltérő tartalmú, bár azonos című előterjesztés) 
(2015. évi CXLIX. törvény) 
                                                                                                                              111 i 
                                                                                                                                52 n 
                                                                                                                                   1 t 
 

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat összevont 
vitája és határozathozatala (a házszabálytól eltérve**) 
(2015. évi CLVI. törvény) 
                                                                                                                              161 i 
                                                                                                                                  2 n 
                                                                                                                                  1 t 
 
 
 
 
 
 
 
106. ülésnap –  2015. október 19.  
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A Gazdasági 
Versenyhivatal 2014. évi tevékenységéről és a Versenytörvény alkalmazása során szerzett, a 
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verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról (gazdasági 
bizottság) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása a polgármesterek illetményének megállapításával 
kapcsolatban (benyújtó: Hegedüs Lorántné, Jobbik) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi 
LXXXVII. törvénynek a nemzeti földvagyon védelméhez szükséges módosításáról (benyújtó: Sallai 
R. Benedek, LMP) 
 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2011. május 31. és 2011. december 31. közötti 
üzleti évéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat: a bizottsági jelentések 
megtárgyalása 
 

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2012. január 31. és 2012. december 31. közötti 
üzleti évéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat: a bizottsági jelentések 
megtárgyalása 
 

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2013. január  31. és 2013. december 31. 
közötti üzleti évéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat: a bizottsági jelentések 
megtárgyalása 
 

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2014. január  31. és 2014. december 31. 
közötti üzleti évéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat: a bizottsági jelentések 
megtárgyalása 
 

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2015. január 1. és 2015. január 31. közötti 
üzleti évéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat: a bizottsági jelentések 
megtárgyalása 
 

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

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

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi egységes költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
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107. ülésnap –  2015. október 20.  
 
 

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának 
Hivatala közötti Megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges 
megállapításáról és kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi CLXI. törvény) 
                                                                                                                              164 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2011. május 31. és 2011. december 31. közötti 
üzleti évéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2012. január 1. és 2012. december 31. közötti 
üzleti évéről szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2013. január 1. és 2013. december 31. közötti 
üzleti évéről szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti 
üzleti évéről szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2015. január 1. és 2011. január 31. közötti 
üzleti évéről szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2015. évi CLXIII. törvény) 
                                                                                                                              160 i 
                                                                                                                                  5 n 
                                                                                                                                  3 t 
 

Egyes tőkepiaci és biztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CLXII. törvény) 
                                                                                                                              161 i 
                                                                                                                                  6 n 
                                                                                                                                  1 t 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása a polgármesterek illetményének 
megállapításával kapcsolatban (benyújtó: Hegedüs Lorántné, Jobbik) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A Nemzeti Földalapról 
szóló 2010. évi LXXXVII. törvénynek a nemzeti földvagyon védelméhez szükséges módosításáról 
(benyújtó: Sallai R. Benedek, LMP) 
 

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
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Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló törvényjavaslat 

általános vitája 
 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény, valamint ezzel összefüggésben egyes további törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes rendészeti tárgyú törvényeknek az európai uniós kötelezettségek teljesítése érdekében 
szükséges és más célból történő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

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

Egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
108. ülésnap –  2015. október 21.  
 

A Kúria elnökének „a Kúria 2014. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az 
önkormányzati normakontroll körében” címmel benyújtott beszámolójának elfogadásáról szóló 
határozati javaslat általános vitája 
 

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2014. évi beszámolója elfogadásáról szóló 
határozati javaslat általános vitája 
 

A legfőbb ügyésznek az ügyészség 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolójának 
elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai 
alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
109. ülésnap –  2015. október 22.  
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Az áthelyezési válságmechanizmus létrehozásáról, valamint az egy harmadik országbeli 
állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi 
védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és 
eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában 
az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról szóló 
határozati javaslat általános vitája 
 

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekében 
szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

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

Az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 
 
 
 
 
 
110. ülésnap –  2015. október 26.  
 

Politikai vita az állami tulajdonban levő termőföldek magántulajdonba adásáról 
 
 
 
 

 
 
111. ülésnap –  2015. november 2.  
 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása, majd szavazás az összegző módosító javaslatról 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A Quaestor-károsultak valódi 
kártalanításáról (benyújtó: Szabó Szabolcs, független) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Az energiaárak világpiaci csökkenésével 
összefüggésben a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosításáról 
(benyújtó: Tóth Bertalan és Tóbiás József, MSZP) 
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Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény általános bérplafon megteremtésére 
irányuló módosításáról (benyújtó: Schmuck Erzsébet, LMP) 
 

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

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: A közpénzek elköltéséről szóló 
szerződések nyilvánossá tételéről (benyújtó: Staudt Gábor és Gyüre Csaba, Jobbik) 
 

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

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

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 

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

szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések 
megtárgyalása 
 

A Magyar Szórvány Napjáról szóló határozati javaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2014. évi egységes költségvetésének 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi egységes költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 
 
 
 
 



A törvényhozás krónikája – 2015   72/96 
 

 
112. ülésnap –  2015. november 3.  
 

Az áthelyezési válságmechanizmus létrehozásáról, valamint az egy harmadik országbeli 
állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi 
védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és 
eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában 
az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról szóló 
határozati javaslat zárószavazása 
 

A Kúria elnökének a Kúria 2014. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az 
önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámolójának elfogadásáról szóló 
határozati javaslat zárószavazása 
 

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2014. évi beszámolója elfogadásáról szóló 
határozati javaslat zárószavazása 
 

A legfőbb ügyésznek az ügyészség 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolójának 
elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi CLXVI. törvény) 
                                                                                                                              134 i 
                                                                                                                                28 n 
                                                                                                                                  9 t 
 

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CLXVIII. törvény) 
                                                                                                                              111 i 
                                                                                                                                28 n 
                                                                                                                                32 t 
 

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CLXXI. törvény) 
                                                                                                                              112 i 
                                                                                                                                31 n 
                                                                                                                                29 t 
 

Az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás 
az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CLXX. törvény) 
                                                                                                                             135 i 
                                                                                                                                31 n 
                                                                                                                                  6 t 
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A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2015. évi CLXXII. törvény) 
                                                                                                                              113 i 
                                                                                                                                60 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi CLXIX. törvény) 
                                                                                                                              118 i 
                                                                                                                                55 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi CLXV. törvény) 

 
                                                                                                                              111 i 
                                                                                                                                63 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
 (2015. évi CLXVII. törvény) 
                                                                                                                             136 i 
                                                                                                                                38 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Magyar Szórvány Napjáról szóló határozati javaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2014. évi egységes költségvetésének 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi CLXXIII. törvény) 
 
                                                                                                                              112 i 
                                                                                                                                62 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi egységes költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi CLXXIV. törvény) 
                                                                                                                              112 i 
                                                                                                                                62 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi CLXVI. törvény) 
                                                                                                                              119 i 
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                                                                                                                                  9 n 
                                                                                                                                26 t 

 
Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A Quaestor-károsultak 

valódi kártalanításáról (benyújtó: Szabó Szabolcs, független) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az energiaárak világpiaci 
csökkenésével összefüggésben a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 
módosításáról (benyújtó: Tóth Bertalan és Tóbiás József, MSZP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A köztulajdonban álló 
gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény általános bérplafon 
megteremtésére irányuló módosításáról (benyújtó: Schmuck Erzsébet, LMP) 
 

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

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A közpénzek 
elköltéséről szóló szerződések nyilvánossá tételéről (benyújtó: Staudt Gábor és Gyüre Csaba, 
Jobbik) 
 

A Magyarország és a Belga Királyság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös 
védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 
szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő 
egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint az egyes közszolgáltatások 
ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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113. ülésnap –  2015. november 4.  
 

A Magyar Nemzeti Bank 2012. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról 
szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A Magyar Nemzeti Bank 2013. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról 
szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A Magyar Nemzeti Bank 2014. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról 
szóló határozati javaslat általános vitája 
 

Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes 
szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény és egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
114. ülésnap –  2015. november 5.  
 

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és 
igazságügyi törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról 
szóló 2014. évi XC. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes hatósági eljárások illetékének és igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetéséről 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek a közös 
önkormányzati hivatalokkal összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az azzal összefüggő 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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115. ülésnap –  2015. november 9.  
 

Azonnali kérdések és kérdések 
 

 
 
 
 
116. ülésnap –  2015. november 16.  
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: A Nemzeti Minimum Programjáról 
[benyújtó: Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Csöbör Katalin (FIDESZ), Dúró Dóra (Jobbik), Fodor 
Gábor (független), Szabó Timea (független), Szelényi Zsuzsanna (független), Szél Bernadett 
(LMP), Varju László (független)] 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Az időskori létbiztonság megteremtése 
érdekében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról 
(benyújtó: Tóbiás József és mások, MSZP) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Az offshore vállalkozásoknak a közpénzek 
felhasználásából történő kizárásáról, valamint az államigazgatás offshore-mentesítéséről (benyújtó: 
Szél Bernadett és Schiffer András, LMP) 
 

Az Európai Unió Tanácsa által a nemzetközi védelmet kérők kötelező kvóták szerinti 
elosztásáról elfogadott határozattal összefüggésben indítandó bírósági eljárásról szóló 
törvényjavaslat összevont vitája (a házszabálytól eltérve**) 
 

A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról 
szóló 2014. évi XC. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és 
igazságügyi törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint az egyes közszolgáltatások 
ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő 
egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
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A vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény, valamint ezzel összefüggésben egyes további törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Egyes rendészeti tárgyú törvényeknek az európai uniós kötelezettségek teljesítése érdekében 
szükséges és más célból történő módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az 
összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai 
alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 
 
 
 
 
 
 
117. ülésnap –  2015. november 17.  
 

A Magyar Nemzeti Bank 2012. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról 
szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A Magyar Nemzeti Bank 2013. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról 
szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A Magyar Nemzeti Bank 2014. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról 
szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A Magyarország és a Belga Királyság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös 
védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi CLXXVI. törvény) 
                                                                                                                              196 i 
                                                                                                                                  0 n 
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                                                                                                                                  0 t 
 

Az Európai Unió Tanácsa által a nemzetközi védelmet kérők kötelező kvóták szerinti 
elosztásáról elfogadott határozattal összefüggésben indítandó bírósági eljárásról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(a házszabálytól eltérve**) 
(elfogadott módosító indítvány nyomán a kihirdetett cím: Magyarország és Európa védelmében a 
kötelező betelepítési kvóta elleni fellépésről) 
(2015. évi CLXXV. törvény) 
                                                                                                                              154 i 
                                                                                                                                41 n 
                                                                                                                                  1 t 
 

A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról 
szóló 2014. évi XC. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi CLXXVII. törvény) 
                                                                                                                              160 i 
                                                                                                                                  5 n 
                                                                                                                                31 t 
 

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CLXXXIV. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              181 i   
                                                                                                                                13 n 
                                                                                                                                  2 t  
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              181 i   
                                                                                                                                13 n 
                                                                                                                                  2 t  
 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő 
egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CLXXXI. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              129 i  (65,8%) 
                                                                                                                                43 n 
                                                                                                                                24 t (elutasítva) 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              128 i 
                                                                                                                                43 n 
                                                                                                                                24 t 
 

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és 
igazságügyi törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
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(2015. évi CLXXX. törvény) 
                                                                                                                              157 i 
                                                                                                                                29 n 
                                                                                                                                  2 t 
 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CLXXXII. törvény) 
                                                                                                                              152 i 
                                                                                                                                28 n 
                                                                                                                                  6 t 
 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint az egyes közszolgáltatások 
ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi CLXXXV. törvény) 
                                                                                                                              125 i 
                                                                                                                                34 n 
                                                                                                                                29 t 
 

A vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CLXXXIII. törvény) 
                                                                                                                              147 i 
                                                                                                                                  8 n 
                                                                                                                                32 t 
 

Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CLXXXVIII. törvény) 
                                                                                                                              122 i 
                                                                                                                                39 n 
                                                                                                                                24 t 
 

Egyes rendészeti tárgyú törvényeknek az európai uniós kötelezettségek teljesítése érdekében 
szükséges és más célból történő módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CLXXIX. törvény) 
                                                                                                                              153 i 
                                                                                                                                29 n 
                                                                                                                                  5 t 
 

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CLXXXVI. törvény) 
                                                                                                                              148 i 
                                                                                                                                  2 n 
                                                                                                                                37 t 
 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 



A törvényhozás krónikája – 2015   80/96 
 

(2015. évi CLXXXVII. törvény) 
                                                                                                                              125 i 
                                                                                                                                  3 n 
                                                                                                                                58 t 
 

A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai 
alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CLXXVIII. törvény) 
                                                                                                                              158 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                28 t 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A Nemzeti Minimum 
Programjáról [benyújtó: Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Csöbör Katalin (FIDESZ), Dúró Dóra 
(Jobbik), Fodor Gábor (független), Szabó Timea (független), Szelényi Zsuzsanna (független), Szél 
Bernadett (LMP), Varju László (független)] 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az időskori létbiztonság 
megteremtése érdekében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 
módosításáról (benyújtó: Tóbiás József és mások, MSZP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az offshore 
vállalkozásoknak a közpénzek felhasználásából történő kizárásáról, valamint az államigazgatás 
offshore-mentesítéséről (benyújtó: Szél Bernadett és Schiffer András, LMP) 
 

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

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes 
hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőit érintő törvények jogharmonizációs célú 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
                                                                                                                                
 
 
                                                                                                                              
 
 
118. ülésnap –  2015. november 18.  
 

A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a kölcsönös 
bűnügyi jogsegélyről szóló szerződés kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország és a Kazah Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról 
szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

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

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a 
bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény, a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
119. ülésnap –  2015. november 19.  
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A választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásával kapcsolatos egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a muzeális intézményekről, 
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

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

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
120. ülésnap –  2015. november 23.  
 
 

Politikai vita „A növekvő mértékű korrupció visszaszorításáról és a korrumpálódott 
politikusok elszámoltatásáról” címmel 
 
 
 
121. ülésnap –  2015. november 30.  
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: A gyermekvállalás és a munkavállalás 
kedvezőbb összehangolását segítő intézkedésekről (benyújtó: Szelényi Zsuzsanna, független) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Magyarország Alaptörvényének hatodik 
módosításáról (benyújtó: Vona Gábor és mások, Jobbik) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A gyermekéhezés felszámolásának 
megalapozása érdekében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény módosításáról (benyújtó: Tóbiás József és mások, MSZP) 
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: A Honvéd Egészségpénztár önhibájukon 
kívül kárt szenvedett tagjainak megsegítéséről (benyújtó: Demeter Márta és mások, MSZP) 
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A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosításáról 

szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 
Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes 

szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény és egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a 
bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a muzeális intézményekről, 
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a kölcsönös 
bűnügyi jogsegélyről szóló szerződés kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és 
az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Magyarország és a Kazah Köztársaság között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló 
egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító 
javaslat megtárgyalása 
 

Egyes hatósági eljárások illetékének és igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetéséről 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

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

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 
szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A kéményseprő-ipari tevékenységről és az ezzel, valamint a tűz elleni védekezéssel 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az 
összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

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

Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekében 
szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az 
összegző módosító javaslat megtárgyalása 
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A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. 

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

Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 
 
 
 
 
 
 
 
122. ülésnap –  2015. december 1.  
 

Az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a törvényalkotási bizottság jelentésének és módosító javaslatának vitája és 
szavazása, majd zárószavazás (2015. április 28-án elfogadott, de az Alkotmánybíróság által 
kihirdetés előtt megvizsgált és részben alaptörvény-sértőnek talált törvény új változata) 
(2015. évi CCIV. törvény)  
                                                                                                                              112 i 
                                                                                                                                67 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési 
tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslat összevont vitája, a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása és szavazása, majd 
zárószavazás (kivételes eljárásban****) 
(2015. évi CXCI. törvény) 
                                                                                                                              119 i 
                                                                                                                                62 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország és a Kazah Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról 
szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi CC. törvény)  
                                                                                                                              182 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 

A Magyarország és a Kazah Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi CXCIX. törvény)  
                                                                                                                              182 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes 
hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
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(2015. évi CXC. törvény) 
                                                                                                                              178 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  4 t 
 

Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2015. évi CLXXXIX. törvény) 
 
                                                                                                                              157 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                24 t 
 

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 
szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CCIII. törvény)  
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                                22 i  (12,1%) 
                                                                                                                              160 n 
                                                                                                                                  0 t  
(elutasítva) 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              138 i   
                                                                                                                                15 n 
                                                                                                                                28 t  
 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény, valamint ezzel összefüggésben egyes további törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CCII. törvény)  
                                                                                                                              142 i 
                                                                                                                                  6 n 
                                                                                                                                26 t 
 

A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a kölcsönös 
bűnügyi jogsegélyről szóló szerződés kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CCI. törvény)  
                                                                                                                              175 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország és a Kazah Köztársaság között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló 
egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2015. évi CXCVIII. törvény)  
                                                                                                                              177 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
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A kéményseprő-ipari tevékenységről és az ezzel, valamint a tűz elleni védekezéssel 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás (elfogadott módosító indítvány nyomán a kihirdetett cím: A 
kéményseprő-ipari tevékenységről) 
(2015. évi CCXI. törvény)  
                                                                                                                              112 i   
                                                                                                                                39 n 
                                                                                                                                25 t  
 

Egyes hatósági eljárások illetékének és igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetéséről 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CXCIV. törvény) 
 
                                                                                                                              167 i 
                                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                                  6 t 
 

A jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CCVIII. törvény)  
                                                                                                                              164 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  9 t 
 

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CXCVI. törvény) 
 
                                                                                                                              111 i 
                                                                                                                                33 n 
                                                                                                                                29 t 
 

Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekében 
szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CXCV. törvény) 
 
                                                                                                                              171 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  3 t 
 

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a 
bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás 
az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CXCIII. törvény) 
 
                                                                                                                              111 i 
                                                                                                                                34 n 
                                                                                                                                29 t 
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A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CCV. törvény)  
                                                                                                                              136 i 
                                                                                                                                  4 n 
                                                                                                                                34 t 
 

Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes 
szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény és egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CXCII. törvény) 
 
                                                                                                                              116 i 
                                                                                                                                58 n 
                                                                                                                                  1 t 
 

A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2015. évi CCIX. törvény)  
                                                                                                                              145 i 
                                                                                                                                  5 n 
                                                                                                                                25 t 
 

Egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CXCVII. törvény) 
                                                                                                                              114 i 
                                                                                                                                36 n 
                                                                                                                                24 t 
 

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2015. évi CCX. törvény)  
                                                                                                                              174 i 
                                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                                  1 t 
 

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a muzeális intézményekről, 
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CCVII. törvény)  
                                                                                                                              134 i 
                                                                                                                                41 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CCVI. törvény)  
                                                                                                                              109 i 
                                                                                                                                  9 n 
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                                                                                                                                51 t 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A gyermekvállalás és a 
munkavállalás kedvezőbb összehangolását segítő intézkedésekről (benyújtó: Szelényi Zsuzsanna, 
független) 
 

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

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A gyermekéhezés 
felszámolásának megalapozása érdekében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról (benyújtó: Tóbiás József és mások, MSZP) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A Honvéd 
Egészségpénztár önhibájukon kívül kárt szenvedett tagjainak megsegítéséről (benyújtó: Demeter 
Márta és mások, MSZP) 
 

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

Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételével egyrészről az 
Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság között létrejött szabadkereskedelmi 
megállapodáshoz csatolt Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében 
közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások 
megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi 
XXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény 
és egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
123. ülésnap –  2015. december 2.  
 

Egyes közjogi jogi személyekkel összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához (EUTM 
Somalia) történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló beszámoló elfogadásáról szóló 
határozati javaslat általános vitája 
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Az ENSZ Közép-afrikai Köztársaságbeli Többdimenziós Integrált Stabilizációs 
Missziójában ("MINUSCA") történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2013. február - 2015. február) szóló 
beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény és a mező- és 
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
124. ülésnap –  2015. december 7.  
 
 
Azonnali kérdések és kérdések 
 
 
 
 
125. ülésnap –  2015. december 14.  
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi 
C. törvény módosításáról (benyújtó: Staudt Gábor és mások, Jobbik) 
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: A hazai hulladékgazdálkodási rendszer 
problémáinak azonnali megoldásáról (benyújtó: Heringes Anita, MSZP) 
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: A Magyar Honvédség létszámhiányának 
megszűntetéshez szükséges halaszthatatlan intézkedésekről (benyújtó: Demeter Márta és Harangozó 
Tamás, MSZP) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A közpénzből finanszírozott társadalmilag 
káros propaganda megtiltásához szükséges törvénymódosításokról (benyújtó: Schiffer András, 
LMP) 
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: Az Egyenlő Bér Programról (benyújtó: 
Szél Bernadett, LMP) 
 

Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételével egyrészről az 
Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság között létrejött szabadkereskedelmi 
megállapodáshoz csatolt Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása  
 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az azzal összefüggő 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító 
javaslat megtárgyalása  



A törvényhozás krónikája – 2015   90/96 
 

 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő 

átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény és a mező- és 
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása  
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek a közös 
önkormányzati hivatalokkal összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések 
és az összegző módosító javaslat megtárgyalása  
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása  
 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása  
 

A választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásával kapcsolatos egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása  
 

Egyes közjogi jogi személyekkel összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása  
 

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása  
 

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

Egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása  
 

A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 
törvényjavaslat összevont vitája (a házszabálytól eltérve**) 
 

A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében 
közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások 
megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi 
XXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása 
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A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőit érintő törvények jogharmonizációs célú 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény, a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény 
és egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása 
 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

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

A Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2013. február - 2015. február) szóló 
beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 

 
 
 
 
126. ülésnap –  2015. december 15.  
 

Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához (EUTM 
Somalia) történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló beszámoló elfogadásáról szóló 
határozati javaslat zárószavazása 
 

Az ENSZ Közép-afrikai Köztársaságbeli Többdimenziós Integrált Stabilizációs 
Missziójában ("MINUSCA") történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás (a házszabálytól 
eltérve**) 
(2015. évi CCXIV. törvény) 
                                                                                                                              154 i 
                                                                                                                                11 n 
                                                                                                                                31 t 
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Egyes törvényeknek a gazdasági növekedéssel összefüggésben történő módosításáról szóló 
törvényjavaslat összevont vitája, a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása és szavazása, majd zárószavazás (kivételes eljárásban****) 
(2015. évi CCXII. törvény) 
                                                                                                                              154 i 
                                                                                                                                  8 n 
                                                                                                                                  7 t 
 

Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételével egyrészről az 
Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság között létrejött szabadkereskedelmi 
megállapodáshoz csatolt Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(elfogadott módosító indítvány nyomán a kihirdetett cím: Horvátország Európai Unióhoz történő 
csatlakozásának figyelembevétele céljából az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről 
a Koreai Köztársaság között létrejött szabadkereskedelmi megállapodáshoz csatolt Kiegészítő 
Jegyzőkönyv kihirdetéséről) 
(2015. évi CCXXIX. törvény) 
                                                                                                                              196 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CCXXII. törvény) 
                                                                                                                              136 i 
                                                                                                                                34 n 
                                                                                                                                29 t 
 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az azzal összefüggő 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2015. évi CCXXVI. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              131 i  (65,8%) 
                                                                                                                                68 n 
                                                                                                                                  0 t  
(elutasítva) 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              131 i   
                                                                                                                                68 n 
                                                                                                                                  0 t  
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek a közös 
önkormányzati hivatalokkal összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(a törvényjavaslat egésze elutasítva) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              131 i  (65,8%) 
                                                                                                                                68 n 
                                                                                                                                  0 t  
(elutasítva) 
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Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                                   0 i   
                                                                                                                               199 n 
                                                                                                                                  0 t  
(elutasítva) 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(a törvényjavaslat egésze elutasítva) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              131 i  (65,8%) 
                                                                                                                                37 n 
                                                                                                                                31 t  
(elutasítva) 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                                   0 i   
                                                                                                                               167 n 
                                                                                                                                 32 t  
(elutasítva) 
 

A választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásával kapcsolatos egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CCXIX. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              160 i   
                                                                                                                                35 n 
                                                                                                                                  4 t  
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              160 i   
                                                                                                                                34 n 
                                                                                                                                  5 t  
 

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(a törvényjavaslat egésze elutasítva) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              131 i  (65,8%) 
                                                                                                                                39 n 
                                                                                                                                29 t  
(elutasítva) 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                                  0 i   
                                                                                                                              170 n 
                                                                                                                                29 t  
(elutasítva) 
 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CCXVI. törvény) 
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A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              197 i   
                                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                                  1 t  
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              194 i   
                                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                                  1 t  
 

Egyes közjogi jogi személyekkel összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CCXVIII. törvény) 
                                                                                                                              132 i 
                                                                                                                                60 n 
                                                                                                                                  4 t 
 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény és a mező- és 
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CCXX. törvény) 
                                                                                                                              130 i 
                                                                                                                                68 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CCXXII. törvény) 
                                                                                                                              129 i 
                                                                                                                                35 n 
                                                                                                                                30 t 
 

A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőit érintő törvények jogharmonizációs célú 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CCXV. törvény) 
                                                                                                                              135 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                               59 t 
 

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény, a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CCXIII. törvény) 
                                                                                                                              128 i 
                                                                                                                                59 n 
                                                                                                                                  5 t 
 

Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében 
közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások 
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megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi 
XXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, 
majd zárószavazás 
(2015. évi CCXXVII. törvény) 
                                                                                                                              156 i 
                                                                                                                                29 n 
                                                                                                                                  6 t 
 

Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény 
és egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CCXVII. törvény) 
                                                                                                                              127 i 
                                                                                                                                24 n 
                                                                                                                                40 t 
 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CCXXI. törvény) 
 
                                                                                                                              128 i 
                                                                                                                                62 n 
                                                                                                                                  3 t 
 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CCXXX. törvény) 
                                                                                                                              180 i 
                                                                                                                                11 n 
                                                                                                                                  2 t 
 

Egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CCXXV. törvény) 
                                                                                                                              129 i 
                                                                                                                                34 n 
                                                                                                                                31 t 
 

Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CCXXIII. törvény) 
                                                                                                                              189 i 
                                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                                  7 t 
 

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2015. évi CCXXIV. törvény) 
                                                                                                                              158 i 
                                                                                                                                  5 n 
                                                                                                                                32 t 
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A Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2013. február - 2015. február) szóló 

beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A Büntető 
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról (benyújtó: Staudt Gábor és mások, 
Jobbik) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A hazai 
hulladékgazdálkodási rendszer problémáinak azonnali megoldásáról (benyújtó: Heringes Anita, 
MSZP) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A Magyar Honvédség 
létszámhiányának megszűntetéshez szükséges halaszthatatlan intézkedésekről (benyújtó: Demeter 
Márta és Harangozó Tamás, MSZP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A közpénzből 
finanszírozott társadalmilag káros propaganda megtiltásához szükséges törvénymódosításokról 
(benyújtó: Schiffer András, LMP) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az Egyenlő Bér 
Programról (benyújtó: Szél Bernadett, LMP) 
 
 
 
 
Megjegyzések a 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 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 egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. 
(II. 24.) 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 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. 


