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A törvényhozás krónikája 
 
 

TAVASZI ÜLÉSSZAK 
 
 
127. ülésnap – 2016. február 15. 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A honvédelmi 
feladatok 2014. évi megvalósításáról, a Magyar Honvédség felkészítéséről, állapotáról és 
fejlesztéséről (titkos) (honvédelmi és rendészeti bizottság) 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: Az agrárgazdaság 
2014. évi helyzetéről (mezőgazdasági bizottság) 
 

A 2017. év Arany János Emlékévvé nyilvánításáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a katonai minősített 
adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 
 
 
 
 
 
128. ülésnap – 2016. február 16. 
 

A Vegyifegyver Tilalmi Szervezet és Magyarország között az OPCW kiváltságairól és 
mentességeiről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között a jövedelem- 
és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának 
megakadályozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a sportról 
szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Magyarország Kormánya és a Globális Zöld Növekedési Intézet között kötendő, a Globális 
Zöld Növekedési Intézet kiváltságait és mentességeit részletező jogállási megállapodás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
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A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a nemzetközi 

közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti 
partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 

 
 
 
129. ülésnap – 2016. február 22. 
 

Azonnali kérdések és kérdések 
 
 
 

 
 
130. ülésnap – 2016. február 29. 
 

A 2016-os év magyar-lengyel szolidaritás évének nyilvánításáról szóló határozati javaslat 
vitája és határozathozatala (a házszabálytól eltérve**) 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: Az állam nevében 
tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek 2014. évi működéséről, az állami vagyon állományának 
alakulásáról, az állami vagyonnal való gazdálkodás folyamatairól (gazdasági bizottság) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A központosított illetményszámfejtés 
működésképtelenségével okozott törvénysértések orvoslása érdekében egyes törvények 
módosításáról (benyújtó: Tóbiás József és Gúr Nándor, MSZP) 
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: Az önálló határőrség megteremtésének 
szükségességéről (benyújtó: Mirkóczki Ádám és mások, Jobbik) 
 

Magyarország Kormánya és a Globális Zöld Növekedési Intézet között kötendő, a Globális 
Zöld Növekedési Intézet kiváltságait és mentességeit részletező jogállási megállapodás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat összevont vitája (a házszabálytól eltérve**) 
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131. ülésnap – 2016. március 1. 
 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti 
partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2016. évi III. törvény) 
                                                                                                                              166 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Vegyifegyver Tilalmi Szervezet és Magyarország között az OPCW kiváltságairól és 
mentességeiről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2016. évi VIII. törvény) 
                                                                                                                              170 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a katonai minősített 
adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2016. évi V. törvény) 
                                                                                                                              172 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között a jövedelem- 
és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának 
megakadályozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2016. évi IV. törvény) 
                                                                                                                              171 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a nemzetközi 
közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2016. évi VI. törvény) 
                                                                                                                              173 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Magyarország Kormánya és a Globális Zöld Növekedési Intézet között kötendő, a Globális 
Zöld Növekedési Intézet kiváltságait és mentességeit részletező jogállási megállapodás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi VII. törvény) 
                                                                                                                              173 i 
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                                                                                                                                  3 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

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 
(2016. évi II. törvény) 
                                                                                                                              117 i 
                                                                                                                                57 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(A köztársasági elnök nem írta alá, felülvizsgálatra az Alkotmánybírósághoz küldte. Az AB március 
31-én nem minősítette alaptörvény-ellenesnek.) 
(2016. évi XII. törvény) 
                                                                                                                              118 i 
                                                                                                                                57 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása (a házszabálytól eltérve**) 
(2016. évi I. törvény) 
                                                                                                                              175 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat összevont vitája, az összegző módosító javaslat megtárgyalása és szavazása, majd 
zárószavazás (kivételes eljárásban****) 
(A köztársasági elnök nem írta alá, felülvizsgálatra az Alkotmánybírósághoz küldte. Az AB március 
31-én több pontját alaptörvény-ellenesnek minősítette.) 
                                                                                                                              118 i 
                                                                                                                                58 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A központosított 
illetményszámfejtés működésképtelenségével okozott törvénysértések orvoslása érdekében egyes 
törvények módosításáról (benyújtó: Tóbiás József és Gúr Nándor, MSZP) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az önálló határőrség 
megteremtésének szükségességéről (benyújtó: Mirkóczki Ádám és mások, Jobbik) 
 

Politikai vitanap „A közoktatás állapotáról” címmel 
 
 
 
 
 

 



A törvényhozás krónikája – 2016   5/80 

 
132. ülésnap – 2016. március 2. 
 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvénynek, valamint a 
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvénynek a járásbíróság 
törvénykezési helyének létrehozása érdekében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

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

A Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a diplomata és 
szolgálati/hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyar Felsőoktatás Napjáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

Az ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
133. ülésnap – 2016. március 7. 
 

Azonnali kérdések és kérdések 
 

 
 
 
 
 
134. ülésnap – 2016. március 16. 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: Az atomenergia 
2014. évi hazai alkalmazásának biztonságáról (gazdasági bizottság) 
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: A lakosság számára vissza nem térítendő 
energiahatékonysági célú fejlesztési források biztosítása érdekében szükséges egyes kormányzati 
intézkedésekről (benyújtó: Tóth Bertalan és mások, MSZP) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Az olaj- és gázárak világpiaci csökkenésével 
összefüggésben a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosításáról 
(benyújtó: Tóth Bertalan és Józsa István, MSZP) 
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: Az önkéntes honvédségi alapkiképzés 
bevezetéséről (benyújtó: Novák Előd és mások, Jobbik) 
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Az ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések megtárgyalása  
 

Gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulójáról való megemlékezésről szóló 
határozati javaslat általános vitája 
 

Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény és a sportról szóló 
2004. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A behajtási költségátalányról szóló törvényjavaslat összevont vitája (a házszabálytól 
eltérve**) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
135. ülésnap – 2016. március 17. 
 

A Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a minősített adatok 
cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2016. évi XI. törvény) 
                                                                                                                              158 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Az ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi X. törvény) 
                                                                                                                              111 i 
                                                                                                                                47 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A behajtási költségátalányról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás (a házszabálytól eltérve**) 
(2016. évi IX. törvény) 
                                                                                                                              155 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  2 t 
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A nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvényjavaslat összevont vitája, a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása és szavazása, majd zárószavazás 
(kivételes eljárásban****) 
(a köztársasági elnök nem írta alá, megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek) 
                                                                                                                              113 i 
                                                                                                                                46 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A lakosság számára 
vissza nem térítendő energiahatékonysági célú fejlesztési források biztosítása érdekében szükséges 
egyes kormányzati intézkedésekről (benyújtó: Tóth Bertalan és mások, MSZP) 

 
Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az olaj- és gázárak 

világpiaci csökkenésével összefüggésben a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. 
törvény módosításáról (benyújtó: Tóth Bertalan és Józsa István, MSZP) 

 
Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az önkéntes honvédségi 

alapkiképzés bevezetéséről (benyújtó: Novák Előd és mások, Jobbik) 
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

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

szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az 

ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 

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

általános vitája 
 
Az Erzsébet-programot érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános 

vitája 
 
Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásait érintő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

 
 
136. ülésnap – 2016. március 21. 
 

Azonnali kérdések és kérdések 
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137. ülésnap – 2016. március 29. 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Az alapvető élelmiszerek áfaterhének 
csökkentése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról 
(benyújtó: Z.Kárpát Dániel és mások, Jobbik) 
 

Gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulójáról való megemlékezésről szóló 
határozati javaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a diplomata és 
szolgálati/hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A 2017. év Arany János Emlékévvé nyilvánításáról szóló határozati javaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

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

Az Erzsébet-programot érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

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

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

A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az 
ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az 
összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 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 
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138. ülésnap – 2016. március 30. 
 

A nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvényjavaslat: a törvényalkotási bizottság 
jelentésének és módosító javaslatának vitája, majd zárószavazás  (a március 17-én elfogadott, de a 
köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött törvény új változata) 
(2016. évi XV. törvény) 
                                                                                                                              109 i 
                                                                                                                                53 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2016. évi XVI. törvény) 
                                                                                                                              127 i 
                                                                                                                                29 n 
                                                                                                                                  5 t 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2016. évi XVII. törvény) 
                                                                                                                              114 i 
                                                                                                                                56 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az 
ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2016. évi XIX. törvény) 
                                                                                                                              114 i 
                                                                                                                                53 n 
                                                                                                                                  5 t 
 

A Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a diplomata és 
szolgálati/hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi XIV. törvény) 
                                                                                                                              175 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi XXII. törvény) 
                                                                                                                              175 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
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Gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulójáról való megemlékezésről szóló 

határozati javaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
 

A 2017. év Arany János Emlékévvé nyilvánításáról szóló határozati javaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
 

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

Az Erzsébet-programot érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi XXI. törvény) 
                                                                                                                              118 i 
                                                                                                                                53 n 
                                                                                                                                  4 t 
 

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény és a sportról szóló 
2004. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, 
majd zárószavazás 
(2016. évi XVIII. törvény) 
                                                                                                                              141 i 
                                                                                                                                34 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi XIII. törvény) 
                                                                                                                              178 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi XX. törvény) 
                                                                                                                              140 i 
                                                                                                                                29 n 
                                                                                                                                  7 t 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az alapvető élelmiszerek 
áfaterhének csökkentése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
módosításáról (benyújtó: Z.Kárpát Dániel és mások, Jobbik) 
 

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

A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az igazságügyi szakértőkről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-

Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és 
finanszírozása kapcsán született Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

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

Egyes migrációs tárgyú és ezekkel összefüggésben más törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország és a Szlovén Köztársaság között a Lendva-patak vízgazdálkodási 
szabályozása következtében az államhatár megváltoztatásáról szóló szerződés kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
139. ülésnap – 2016. április 4. 
 

Azonnali kérdések és kérdések 
 
 
 
 
 
140. ülésnap – 2016. április 11. 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A Magyar 
Tudományos Akadémia munkájáról és a magyar tudomány általános helyzetéről (2013-2014) 
(kulturális bizottság) 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Beszámolója a 2015. évi tevékenységéről 
(igazságügyi bizottság) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény egyes 
rendelkezéseinek az életvitelszerű közterületi tartózkodás dekriminalizálása érdekében szükséges 
hatályon kívül helyezéséről (benyújtó: Szél Bernadett, LMP) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Egyes törvényeknek a véleménynyilvánítás 
szabadságának érvényesülése érdekében szükséges módosításáról (benyújtó: Tóbiás József és 
mások, MSZP) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A népszavazás kezdeményezéséről, az 
európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. 
törvény módosításáról (benyújtó: tóbiás József. MSZP) 
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A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásait érintő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és 
az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 
 
 
 
 
 
141. ülésnap – 2016. április 12. 
 

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzésre vonatkozó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat összevont vitája, a bizottsági jelentés megtárgyalása, majd 
zárószavazás (kivételes eljárásban****) 
(2016. évi XXIII. törvény) 
                                                                                                                              163 i 
                                                                                                                                  2 n 
                                                                                                                                11 t 
 

A Magyarország és a Szlovén Köztársaság között a Lendva-patak vízgazdálkodási 
szabályozása következtében az államhatár megváltoztatásáról szóló szerződés kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2016. évi XXVIII. törvény) 
                                                                                                                              169 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  5 t 
 

A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-
Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és 
finanszírozása kapcsán született Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2016. évi XXIV. törvény) 
                                                                                                                              123 i 
                                                                                                                                  6 n 
                                                                                                                                45 t 
 

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2016. évi XXV. törvény) 
                                                                                                                              140 i 
                                                                                                                                27 n 
                                                                                                                                10 t 
 

A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2016. évi XXVII. törvény) 
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                                                                                                                             171 i 
                                                                                                                                  3 n 
                                                                                                                                  1 t 
 

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásait érintő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi XXVI. törvény) 
                                                                                                                              120 i 
                                                                                                                                30 n 
                                                                                                                                25 t 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 
egyes rendelkezéseinek az életvitelszerű közterületi tartózkodás dekriminalizálása érdekében 
szükséges hatályon kívül helyezéséről (benyújtó: Szél Bernadett, LMP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Egyes törvényeknek a 
véleménynyilvánítás szabadságának érvényesülése érdekében szükséges módosításáról (benyújtó: 
Tóbiás József és mások, MSZP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A népszavazás 
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 
2013. évi CCXXXVIII. törvény módosításáról (benyújtó: tóbiás József. MSZP) 

 
Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a 

könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény és egyes pénzügyi tárgyú 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 

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

általános vitája 
 
A közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében egyes adminisztratív kötelezettségek 

megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény módosításáról 

szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
Egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 

 
 
142. ülésnap – 2016. április 13. 
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Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a 
népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint az energetikai tárgyú 
törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 
 
 
143. ülésnap – 2016. április 18. 
 

Azonnali kérdések és kérdések 
 
 

 
 
 
144. ülésnap – 2016. április 25. 
 

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

A közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében egyes adminisztratív kötelezettségek 
megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések 
és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
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Az igazságügyi szakértőkről szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 

módosító javaslat megtárgyalása 
 

A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és 
az összegző módosító javaslat megtárgyalása 

 
 
 
 
 
 
 
 
145. ülésnap – 2016. április 26. 
 

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a törvényalkotási bizottság alaptörvény-ellenesség kiküszöbölése érdekében 
benyújtott módosító indítványának megtárgyalása és szavazása, majd zárószavazás (a március 1-én 
elfogadott, de ki nem hirdetett, az Alkotmánybíróság által a köztársasági elnök kezdeményezésére 
részben alaptörvény-ellenesnek minősített törvény új változata) 
(2016. évi XXXI. törvény) 
                                                                                                                              112 i 
                                                                                                                                61 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi XXXIV. törvény) 
                                                                                                                              132 i 
                                                                                                                                40 n 
                                                                                                                                  1 t 
 

A közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében egyes adminisztratív kötelezettségek 
megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi XXXII. törvény) 
                                                                                                                              134 i 
                                                                                                                                34 n 
                                                                                                                                  6 t 
 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi XXXVI. törvény) 
                                                                                                                              136 i 
                                                                                                                                32 n 
                                                                                                                                  8 t 
 

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
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(2016. évi XXXV. törvény) 
                                                                                                                              113 i 
                                                                                                                                41 n 
                                                                                                                                23 t 
 

Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi XXXIII. törvény) 
                                                                                                                              112 i 
                                                                                                                                37 n 
                                                                                                                                28 t 
 

Az igazságügyi szakértőkről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi XXIX. törvény) 
                                                                                                                              111 i 
                                                                                                                                39 n 
                                                                                                                                27 t 
 

A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi XXX. törvény) 
                                                                                                                              112 i 
                                                                                                                                64 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Politikai vita „A magyar egészségügy jelenéről és jövőjéről” címmel 
 

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

Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya közötti légiközlekedési 
megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

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

A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. 
december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvtervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása 
feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

Egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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146. ülésnap – 2016. április 27. 
 

A terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes iskolaszövetkezetekkel összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

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

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés 
és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

Az állami tisztviselőkről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
147. ülésnap – 2016. május 2.  
 

Azonnali kérdések és kérdések 
 

Politikai vita „A 2007-2013 közötti időszakban Magyarországnak járó uniós források 
felhasználásáról” címmel 
 
 
 
 
 
 
 
148. ülésnap – 2016. május 9.  
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: Az Európai Unió harmadik országokkal 
kötött kereskedelmi és beruházási megállapodásaival kapcsolatos követelményekről (benyújtó: 
Schiffer András, LMP) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A vizsgálóbizottságok létrehozhatóságának 
érdekében az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása (benyújtó: Vona Gábor 
és mások, Jobbik) 
 

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
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A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a 

népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

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

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 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 
 

Egyes migrációs tárgyú és ezekkel összefüggésben más törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés 
és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a 
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény és egyes pénzügyi tárgyú 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító 
javaslat megtárgyalása 
 

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

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Országos népszavazás elrendeléséről szóló határozati javaslat összevont vitája (a 
házszabálytól eltérve**) 
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149. ülésnap – 2016. május 10.  
 

Országos népszavazás elrendeléséről szóló határozati javaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás (a házszabálytól eltérve**)  
[„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar 
állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”] 

 
Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya közötti légiközlekedési 

megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2016. évi XXXVII. törvény) 
                                                                                                                              171 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. 
december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvtervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása 
feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2016. évi XLVI. törvény) 
                                                                                                                              141 i 
                                                                                                                                26 n 
                                                                                                                                  5 t 
 

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a 
népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi XLVIII. törvény) 
                                                                                                                              115 i 
                                                                                                                                27 n 
                                                                                                                                30 t 
 

Egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi XXXVIII. törvény) 
                                                                                                                              121 i 
                                                                                                                                30 n 
                                                                                                                                22 t 
 

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi XLIII. törvény) 
                                                                                                                              167 i 
                                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                                  5 t 
 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
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(2016. évi XLII. törvény) 
                                                                                                                              117 i 
                                                                                                                                27 n 
                                                                                                                                30 t 
 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi XLVII. törvény) 
                                                                                                                              116 i 
                                                                                                                                52 n 
                                                                                                                                  5 t 
 

Egyes migrációs tárgyú és ezekkel összefüggésben más törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi XXXIX. törvény) 
                                                                                                                              113 i 
                                                                                                                                40 n 
                                                                                                                                21 t 
 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi XLI. törvény) 
                                                                                                                              141 i 
                                                                                                                                26 n 
                                                                                                                                  7 t 
 

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés 
és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi XL. törvény) 
                                                                                                                              144 i 
                                                                                                                                28 n 
                                                                                                                                  3 t 
 

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a 
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény és egyes pénzügyi tárgyú 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2016. évi XLIV. törvény) 
                                                                                                                              116 i 
                                                                                                                                28 n 
                                                                                                                                30 t 
 

Egyes iskolaszövetkezetekkel összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi XLIX. törvény) 
                                                                                                                              116 i 
                                                                                                                                30 n 
                                                                                                                                29 t 
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A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi XLV. törvény) 
                                                                                                                              113 i 
                                                                                                                                38 n 
                                                                                                                                23 t 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: Az Európai Unió harmadik országokkal 
kötött kereskedelmi és beruházási megállapodásaival kapcsolatos követelményekről (benyújtó: 
Schiffer András, LMP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A vizsgálóbizottságok 
létrehozhatóságának érdekében az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása 
(benyújtó: Vona Gábor és mások, Jobbik) 
 

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Feleinek 21. Konferenciáján 
elfogadott Párizsi Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása című törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes törvényeknek a terrorveszélyhelyzettel kapcsolatos módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
150. ülésnap – 2016. május 11.  
 

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános 
vitájának megkezdése 

 
 

 
 
151. ülésnap – 2016. május 12.  
 

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános 
vitájának folytatása és lezárása  

 
A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 

törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 

 
 
152. ülésnap – 2016. május 13.  
 

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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A jövedéki adóról szóló törvényjavaslat általános vitája 

 
A Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat 

általános vitája 
 

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
153. ülésnap – 2016. május 17.  
 

Azonnali kérdések és kérdések 
 

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

Az engedély nélkül, személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatáshoz kapcsolódó 
jogkövetkezményekről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A határon lefolytatott menekültügyi eljárás széles körben való alkalmazhatóságának 
megvalósításához szükséges törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
154. ülésnap – 2016. május 18.  
 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

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

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

módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
155. ülésnap – 2016. május 23.  
 
Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Magyarország Alaptörvényének hatodik 
módosításáról (benyújtó: Szél Bernadett, LMP) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Egyes törvényeknek az offshore 
vállalkozások javára megkötött ügyletek tilalma, valamint az állami működés offshore-mentesítése 
érdekében szükséges módosításáról (benyújtó: Schiffer András, LMP) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A méltatlan személyek részére juttatott 
állami kitüntetések visszavonhatósága érdekében a Magyarország címerének és zászlajának 
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény módosításáról 
(benyújtó: Duró Dóra és Szilágyi György, Jobbik) 
 

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

A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények 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 állami tisztviselőkről szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása 
 

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

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

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény és a Magyar 
Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
156. ülésnap – 2016. május 24.  
 

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Feleinek 21. Konferenciáján 
elfogadott Párizsi Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2016. évi L. törvény) 
                                                                                                                              160 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi LIII. törvény) 
                                                                                                                              113 i 
                                                                                                                                27 n 
                                                                                                                                26 t 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi LIV. törvény) 
                                                                                                                              112 i 
                                                                                                                                57 n 
                                                                                                                                  1 t 
 

Az állami tisztviselőkről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, 
majd zárószavazás 
(2016. évi LII. törvény) 
                                                                                                                              140 i 
                                                                                                                                36 n 
                                                                                                                                  0 t 
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Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási 
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény, valamint az üvegházhatású gázok közösségi 
kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő 
részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi LI. törvény) 
                                                                                                                              170 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  6 t 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Magyarország 
Alaptörvényének hatodik módosításáról (benyújtó: Szél Bernadett, LMP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Egyes törvényeknek az 
offshore vállalkozások javára megkötött ügyletek tilalma, valamint az állami működés offshore-
mentesítése érdekében szükséges módosításáról (benyújtó: Schiffer András, LMP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A méltatlan személyek 
részére juttatott állami kitüntetések visszavonhatósága érdekében a Magyarország címerének és 
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 
módosításáról (benyújtó: Duró Dóra és Szilágyi György, Jobbik) 
 

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

A Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet között az Egészségügyi 
Világszervezet Budapesti Központjának létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Az Európai Unió harmadik országokkal kötött kereskedelmi és beruházási 
megállapodásaival kapcsolatos követelményekről szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

Az egyes kárpótlással összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

A XXXIII. nyári olimpiai és XVII. nyári paralimpiai játékok pályázatáról és rendezéséről 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Önkormányzati közfeladat ellátása érdekében állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes 
átadásáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

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

A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2015. 
és 2016. évi módosításaival egységes szerkezetben történő kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
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A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
157. ülésnap – 2016. május 25.  
 

A Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának és a Statútum 8. cikkére vonatkozó kampalai 
módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A településkép védelméről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi ... törvény hatálybalépésével összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája (az előző napon elfogadott jogszabályt 
csak június 1-én hirdette ki a Magyar Közlöny 2016. évi LII. törvényként, ezért volt még kipontozva a 
sorszáma e törvényjavaslat benyújtásakor és tárgyalásakor ) 

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

szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
158. ülésnap – 2016. május 30.  
 

Azonnali kérdések és kérdések 
 
Politikai vita „Az offshore-ellenes fellépéshez szükséges lépésekről” címmel 
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159. ülésnap – 2016. június 6.  
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 2015. évi tevékenységéről (gazdasági 
bizottság) 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2015. évi tevékenységéről (kulturális bizottság) 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal beszámolója 2015 (gazdasági bizottság) 
 

Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi ... törvény hatálybalépésével összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító 
javaslat megtárgyalása (a május 24-én elfogadott jogszabályt csak június 1-én hirdette ki a Magyar 
Közlöny 2016. évi LII. törvényként, ezért volt még kipontozva a sorszáma e törvényjavaslat benyújtásakor) 
 

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

Az egyes kárpótlással összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

A Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása című törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések megtárgyalása 
 

Egyes törvényeknek a terrorveszélyhelyzettel kapcsolatos módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

A terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az 1956. évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő elítélések 
semmisségének megállapításáról szóló 2000. évi CXXX. törvénynek a semmisség igazolása iránti 
eljárás hatékonyabb működése érdekében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat összevont 
vitája (a házszabálytól eltérve**) 
 

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

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

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
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A Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú 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 
 

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 
 

A XXXIII. nyári olimpiai és XVII. nyári paralimpiai játékok pályázatáról és rendezéséről 
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 és a Magyar 
Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
160. ülésnap – 2016. június 7.  
 

A Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet között az Egészségügyi 
Világszervezet Budapesti Központjának létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2016. évi LXV. törvény)  
                                                                                                                              189 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi LXIII. törvény) 
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                                                                                                                              128 i 
                                                                                                                                62 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Az egyes kárpótlással összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása (a köztársasági elnök nem írta alá, megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek)  
(új változatban elfogadva 2016. október 11-én) 
                                                                                                                              127 i 
                                                                                                                                37 n 
                                                                                                                                27 t 
 

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény és a Magyar 
Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi LX. törvény) 
                                                                                                                              134 i 
                                                                                                                                  4 n 
                                                                                                                                56 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 
(2016. évi LXI. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              158 i 
                                                                                                                                36 n 
                                                                                                                                  1 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              157 i 
                                                                                                                                36 n 
                                                                                                                                  1 t 
 

Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi ... törvény hatálybalépésével összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás (a május 24-én elfogadott jogszabályt csak június 1-én hirdette ki a Magyar Közlöny 2016. évi 
LII. törvényként, ezért volt még kipontozva a sorszáma e törvényjavaslat benyújtásakor; ezt a zárószavazás 
előtt pótolták) 
(2016. évi LXIV. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              152 i 
                                                                                                                                37 n 
                                                                                                                                  5 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              151 i 
                                                                                                                                37 n 
                                                                                                                                  5 t 
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A terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi LXIX. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              185 i 
                                                                                                                                  6 n 
                                                                                                                                  3 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              182 i 
                                                                                                                                  9 n 
                                                                                                                                  3 t 
 

A Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása című törvényjavaslat zárószavazása 
(az összes képviselő kétharmadának támogatására, azaz legalább 133 igen szavazatra volt szükség)  
[Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása (2016. június 14.)] (a címben a dátum a kihirdetés 
napját jelzi) 
                                                                                                                              153 i 
                                                                                                                                13 n 
                                                                                                                                  1 t 
 

Egyes törvényeknek a terrorveszélyhelyzettel kapcsolatos módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(a jelenlévő képviselők legalább kétharmadának támogatására volt szükség)  
(2016. évi LVII. törvény) 
                                                                                                                              152 i 
                                                                                                                                42 n 
                                                                                                                                  1 t 
 

Energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi LIX. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              157 i 
                                                                                                                                  6 n 
                                                                                                                                31 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              129 i 
                                                                                                                                  6 n 
                                                                                                                                59 t 
 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi LXII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              186 i 
                                                                                                                                  6 n 
                                                                                                                                  3 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              185 i 
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                                                                                                                                  6 n 
                                                                                                                                  3 t 
 

A Független Rendészeti Panasztestület egy tagjának megválasztása (Kozma Ákos) 
 

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi LXVI. törvény)  
                                                                                                                              126 i 
                                                                                                                                  6 n 
                                                                                                                                59 t 
 

A jövedéki adóról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2016. évi LXVIII. törvény) 
                                                                                                                              124 i 
                                                                                                                                37 n 
                                                                                                                                29 t 
 

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról 
 

A Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi LXVII. törvény) 
                                                                                                                              125 i 
                                                                                                                                41 n 
                                                                                                                                24 t 
 

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról 
 

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 
(2016. évi LXX. törvény) 
                                                                                                                              124 i 
                                                                                                                                12 n 
                                                                                                                                51 t 
 

A XXXIII. nyári olimpiai és XVII. nyári paralimpiai játékok pályázatáról és rendezéséről 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi LVIII. törvény) 
                                                                                                                              149 i 
                                                                                                                                24 n 
                                                                                                                                  5 t 
 

Az 1956. évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő elítélések 
semmisségének megállapításáról szóló 2000. évi CXXX. törvénynek a semmisség igazolása iránti 
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eljárás hatékonyabb működése érdekében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat 
határozathozatala (a házszabálytól eltérve**) 
(2016. évi LVI. törvény) 
                                                                                                                              185 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  3 t 
 

Egyes törvényeknek a szövetkezeti hitelintézetek integrációjával összefüggő módosításáról 
szóló törvényjavaslat összevont vitája, a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása és szavazása, majd zárószavazás (kivételes eljárásban****) 
(2016. évi LV. törvény) 
                                                                                                                              119 i 
                                                                                                                                22 n 
                                                                                                                                19 t 
 

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 európai 
parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása 
feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat összevont vitája (a 
házszabálytól eltérve**) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Az országgyűlési képviselők választásának 
demokratikusabbá tételéről (benyújtó: Szelényi Zsuzsanna, független) 
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: Az Isztambuli Egyezmény elfogadásáról 
(benyújtó: Szelényi Zsuzsanna, független és Szél Bernadett, LMP) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi 
CXXXIX. törvénynek a jegybanki működés ésszerű keretek közé szorításához szükséges 
módosításáról (benyújtó: Schmuck Erzsébet, LMP) 
 

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

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: A versenysportban és különösen a 
sportvezetésben uralkodó morális deficit miatt a fiatalok lelki és testi fejlődését durván sértő 
cselekményeket vizsgáló bizottságról (benyújtó: 40 MSZP-, LMP- és független képviselő) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A vasárnapi munkavégzés fokozottabb 
elismerése érdekében a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint az egyes 
adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 
módosításáról (benyújtó: Tóbiás József és mások, MSZP) 
 

A határon lefolytatott menekültügyi eljárás széles körben való alkalmazhatóságának 
megvalósításához szükséges törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések 
megtárgyalása 
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A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint az energetikai tárgyú 
törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az engedély nélkül, személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatáshoz kapcsolódó 
jogkövetkezményekről 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 földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 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 megtárgyalása 
 

Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések 
és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az Európai Unió harmadik országokkal kötött kereskedelmi és beruházási 
megállapodásaival kapcsolatos követelményekről szóló határozati javaslat: a bizottsági jelentések és 
az összegző módosító javaslat megtárgyalása  
 

A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 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 szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

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

 
Egyes területrendezési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 

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

A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról 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 és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
161. ülésnap – 2016. június 8. 
 

A „Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2015. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló 
az intézmény működéséről az Országgyűlés részére”’ című beszámoló elfogadásáról szóló 
határozati javaslat általános vitája 
 

A Montenegrónak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat összevont vitája (a házszabálytól eltérve**) 
 

A Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya között a diplomata és 
szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 
2015. évi CCXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat összevont vitája (a házszabálytól 
eltérve**) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
162. ülésnap – 2016. június 13.  
 
 

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 



A törvényhozás krónikája – 2016   35/80 

(2016. évi LXXVI. törvény)  
                                                                                                                              121 i 
                                                                                                                                63 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2016. évi XC. törvény) 
                                                                                                                              122 i 
                                                                                                                                63 n 
                                                                                                                                  0 t  
 

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 európai 
parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása 
feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása (a 
házszabálytól eltérve**) 
 

A Montenegrónak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása (a házszabálytól eltérve**) 
(2016. évi LXXI. törvény)  
                                                                                                                              180 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  1 t 
 

Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya között a diplomata és 
szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2016. évi LXXII. törvény)  
                                                                                                                              186 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A határon lefolytatott menekültügyi eljárás széles körben való alkalmazhatóságának 
megvalósításához szükséges törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2016. évi XCIV. törvény) 
                                                                                                                              127 i 
                                                                                                                                32 n 
                                                                                                                                25 t 
 

Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi LXXIX. törvény)  
                                                                                                                              151 i 
                                                                                                                                  4 n 
                                                                                                                                31 t 
 

Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi LXXX. törvény)  
                                                                                                                              120 i 
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                                                                                                                                64 n 
                                                                                                                                  1 t 
 

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi LXXIII. törvény)  
                                                                                                                              145 i 
                                                                                                                                  6 n 
                                                                                                                                34 t 
 

Az Európai Unió harmadik országokkal kötött kereskedelmi és beruházási 
megállapodásaival kapcsolatos követelményekről szóló határozati javaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
 

A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi XCIII. törvény) 
                                                                                                                              149 i 
                                                                                                                                32 n 
                                                                                                                                  3 t 
 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi LXXVII. törvény)  
                                                                                                                              118 i 
                                                                                                                                65 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 
2015. évi CCXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás (a házszabálytól eltérve**) 
(2016. évi LXXXVII. törvény)  
                                                                                                                              121 i 
                                                                                                                                  8 n 
                                                                                                                                55 t 
 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi LXXXIX. törvény)  
                                                                                                                              118 i 
                                                                                                                                40 n 
                                                                                                                                24 t 
 

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2016. évi LXXXVIII. törvény)  
                                                                                                                              151 i 
                                                                                                                                  4 n 
                                                                                                                                30 t 
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A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi LXXXV. törvény)  
                                                                                                                              144 i 
                                                                                                                                35 n 
                                                                                                                                  6 t 
 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, 
majd zárószavazás 
(2016. évi XCII. törvény) 
                                                                                                                              121 i 
                                                                                                                                39 n 
                                                                                                                                25 t 
 

Egyes területrendezési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi LXXVIII. törvény)  
                                                                                                                              120 i 
                                                                                                                                63 n 
                                                                                                                                  1 t 
 

A településkép védelméről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, 
majd zárószavazás 
(2016. évi LXXIV. törvény)  
                                                                                                                              143 i 
                                                                                                                                32 n 
                                                                                                                                  8 t 
 

A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi XCI. törvény) 
                                                                                                                              119 i 
                                                                                                                                31 n 
                                                                                                                                33 t 
 

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi LXXXVI. törvény)  
                                                                                                                              120 i 
                                                                                                                                34 n 
                                                                                                                                30 t 
 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint az energetikai tárgyú 
törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi LXXXII. törvény)  
                                                                                                                              143 i 
                                                                                                                                34 n 
                                                                                                                                  7 t 
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Az engedély nélkül, személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatáshoz kapcsolódó 
jogkövetkezményekről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2016. évi LXXV. törvény)  
                                                                                                                              119 i 
                                                                                                                                61 n 
                                                                                                                                  3 t 
 

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi LXXXI. törvény)  
                                                                                                                              120 i 
                                                                                                                                34 n 
                                                                                                                                30 t 
 

A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi LXXXIV. törvény)  
                                                                                                                              168 i 
                                                                                                                                  7 n 
                                                                                                                                  7 t 
 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2016. évi LXXXIII. törvény)  
                                                                                                                              169 i 
                                                                                                                                  3 n 
                                                                                                                                10 t 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az országgyűlési 
képviselők választásának demokratikusabbá tételéről (benyújtó: Szelényi Zsuzsanna, független) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az Isztambuli 
Egyezmény elfogadásáról (benyújtó: Szelényi Zsuzsanna, független és Szél Bernadett, LMP) 
 

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

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

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A versenysportban és 
különösen a sportvezetésben uralkodó morális deficit miatt a fiatalok lelki és testi fejlődését durván 
sértő cselekményeket vizsgáló bizottságról (benyújtó: 40 MSZP-, LMP- és független képviselő) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A vasárnapi munkavégzés 
fokozottabb elismerése érdekében a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 
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az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. 
törvény módosításáról (benyújtó: Tóbiás József és mások, MSZP) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
NYÁRI RENDKÍVÜLI ÜLÉS 
 
 
 
163. ülésnap – 2016. július 20.  
 
 Az ellenzéki kezdeményezésre összehívott ülést, amelyen Szabó Timea független képviselő 
A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény hatályon kívül 
helyezéséről, valamint a 2006. évi nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 
megvalósításáról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslatát kívánták volna megtárgyalni, 
határozatképtelenség miatt nem lehetett megtartani. Ezért csak napirend előtti felszólalások 
hangzottak el, mert a napirend elfogadásához nem voltak elegen a megjelent képviselők. 
 
 
 
 
 
 
 
164. ülésnap – 2016. augusztus 22.  
 

Az ellenzéki kezdeményezésre összehívott ülést, amelyen Szávay István, Farkas Gergely és 
Dúró Dóra Jobbik-képviselők A külföldön tartózkodó, magyarországi állandó 
lakóhellyel rendelkező állampolgárok szavazati joga gyakorlásának megkönnyítése érdekében a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatát kívánták 
volna megtárgyalni, határozatképtelenség miatt nem lehetett megtartani. Ezért csak napirend előtti 
felszólalások hangzottak el, mert a napirend elfogadásához nem voltak elegen a megjelent 
képviselők. 
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ŐSZI ÜLÉSSZAK 
 
 
165. ülésnap – 2016. szeptember 12.  
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A Bethlen Gábor 
Alap 2015. évi tevékenységéről és működéséről (nemzeti összetartozás bizottsága) 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A kis- és 
középvállalkozások 2013-2014. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a 
vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint a kis- és középvállalkozások 
részére nyújtott állami támogatások eredményeiről (vállalkozásfejlesztési bizottság) 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A Gazdasági 
Versenyhivatal 2015. évi tevékenységéről és a Versenytörvény alkalmazása során szerzett, a 
verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról (gazdasági 
bizottság) 
 

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

A Monetáris Tanács új tagjának megválasztása (Kardkovács Kolos) 
 
A Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló 

turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
A Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya között a jövedelem- és a 

vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának 
megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 

 
A Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti légiközlekedési 

megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 

 
 
166. ülésnap – 2016. szeptember 13.  
 

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A polgári perrendtartásról szóló törvényjavaslat általános vitájának megkezdése 
 

Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, valamint 
egyes büntetőjogi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
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167. ülésnap – 2016. szeptember 14.  
 

Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok 
megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek 
feladatainak átadásáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

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

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 
 
 
168. ülésnap – 2016. szeptember 19.  
 
Azonnali kérdések és kérdések 
 
 
 
 
 
 
169. ülésnap – 2016. szeptember 26.  
 

A Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya között a jövedelem- és a 
vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának 
megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2016. évi XCVI. törvény) 
                                                                                                                              163 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti légiközlekedési 
megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2016. évi XCV. törvény) 
                                                                                                                              165 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
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A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló 
egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi 
LXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyar-Bolgár Barátság Napjáról szóló határozati javaslat összevont vitája (a 
házszabálytól eltérve**) 
 

A polgári perrendtartásról szóló törvényjavaslat általános vitájának folytatása és lezárása  
 
 
 
 
 
 
 
170. ülésnap – 2016. szeptember 27.  
 

Egyes törvényeknek a tiltott szerencsejáték megakadályozásával összefüggő módosításáról 
szóló törvényjavaslat összevont vitája, a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása és szavazása, majd zárószavazás (kivételes eljárásban****) 
(2016. évi XCVII. törvény) 
                                                                                                                              111 i 
                                                                                                                                17 n 
                                                                                                                                26 t 
 

A Magyar-Bolgár Barátság Napjáról szóló határozati javaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás (a házszabálytól eltérve**) 
 

A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2015. 
és 2016. évi módosításaival egységes szerkezetben történő kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 

 
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kanada között az Átfogó 

Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás (Comprehensive Economic and Trade Agreement - 
CETA) aláírásával kapcsolatos álláspontról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

Az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Habsburg Ottó Alapítványról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról 
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és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
171. ülésnap – 2016. október 3.  
 
Azonnali kérdések és kérdések 
 
 
 
 
 
 
 
172. ülésnap – 2016. október 10.  
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: Országgyűlési 
beszámoló a Nemzeti Emlékezet Bizottsága 2015. évi tevékenységéről (igazságügyi bizottság) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A letelepedési államkötvény megszüntetése 
érdekében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló a 2007. évi II. 
törvény módosításáról (benyújtó: Tóth Bertalan és mások, MSZP) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A kistelepülések polgármestereinek 
javadalmazásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról (benyújtó: Hegedüs Lorándné, 
Jobbik) 
 

A Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló 
turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása  
 

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2015. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az 
intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról szóló határozati 
javaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása  
 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kanada között az Átfogó 
Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás (Comprehensive Economic and Trade Agreement - 
CETA) aláírásával kapcsolatos álláspontról szóló határozati javaslat: a bizottsági jelentések és az 
összegző módosító javaslat megtárgyalása 
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Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, valamint 
egyes büntetőjogi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok 
megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek 
feladatainak átadásáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító 
javaslat megtárgyalása 
 

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

A Habsburg Ottó Alapítványról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról 
és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 
 
 
 
 
 
 
 
173. ülésnap – 2016. október 11.  
 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
összevont vitája, a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása és 
szavazása, majd zárószavazás (kivételes eljárásban****) 
(2016. évi C. törvény) 
                                                                                                                              138 i 
                                                                                                                                31 n 
                                                                                                                                  0 t 

Az egyes kárpótlással összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
törvényalkotási bizottság jelentésének és módosító javaslatának vitája, majd zárószavazás (június 7-
én elfogadott, de a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött törvény új változata) 
(2016. évi CII. törvény) 
                                                                                                                              114 i 
                                                                                                                                56 n 
                                                                                                                                  0 t 
 
 

A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2015. 
és 2016. évi módosításaival egységes szerkezetben történő kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2016. évi CV. törvény) 
                                                                                                                              172 i 
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                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló 
turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi XCVIII. törvény) 
                                                                                                                              171 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2015. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az 
intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról szóló határozati 
javaslat zárószavazása 
 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kanada között az Átfogó 
Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás (Comprehensive Economic and Trade Agreement - 
CETA) aláírásával kapcsolatos álláspontról szóló határozati javaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
 

Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, valamint 
egyes büntetőjogi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi CIII. törvény) 
                                                                                                                              116 i 
                                                                                                                                  6 n 
                                                                                                                                51 t 
 

A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok 
megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek 
feladatainak átadásáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2016. évi CIV. törvény) 
                                                                                                                              114 i 
                                                                                                                                34 n 
                                                                                                                                23 t 
 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(a köztársasági elnök nem írta alá, megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek) 
(újra elfogadva 2016. december 12-én) 
                                                                                                                              113 i 
                                                                                                                                58 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Habsburg Ottó Alapítványról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi XCIX. törvény) 
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                                                                                                                              115 i 
                                                                                                                                27 n 
                                                                                                                                29 t 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról 
és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2016. évi CI. törvény) 
                                                                                                                              115 i 
                                                                                                                                57 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A letelepedési 
államkötvény megszüntetése érdekében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló a 2007. évi II. törvény módosításáról (benyújtó: Tóth Bertalan és mások, 
MSZP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A kistelepülések 
polgármestereinek javadalmazásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról (benyújtó: 
Hegedüs Lorándné, Jobbik) 
 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényjavaslat általános vitájának 
megkezdése 
 

A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényjavaslat általános vitájának megkezdése 
 

Egyes törvényeknek az egyetemi kórházak létrehozásával, fenntartásával és működésével 
kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A dohányzás visszaszorításával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
174. ülésnap – 2016. október 12.  
 

Az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében ("EUTM Mali") történő további magyar 
katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
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A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, a rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 
2013. évi CXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes költségvetésének 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi egységes költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Országos népszavazásról (a kérdés: „Egyetért Ön azzal, hogy a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 2. számú mellékletében meghatározott gazdasági társasággal 
foglalkoztatási jogviszonyban álló természetes személy havonta legfeljebb bruttó 2 millió forint 
összegű javadalmazásban részesülhessen?”) szóló határozati javaslat általános vitája 
 

Országos népszavazásról (a kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson 
törvényt az állami tulajdonban álló termőföldek értékesítésének a tilalmáról?”) szóló határozati 
javaslat általános vitája 
 

A magyar haditengerészek és a hősi halált halt magyar haditengerészek emléknapjáról szóló 
határozati javaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
175. ülésnap – 2016. október 14.  
 

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

Egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A "Földet a gazdáknak!" Programról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A "Földet a gazdáknak!" Programról szóló határozati javaslat általános vitája 
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176. ülésnap – 2016. október 17.  
 

A Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása című törvényjavaslat általános vitája 
 

 
 
 
 
 
177. ülésnap – 2016. október 24.  
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A külföldön tartózkodó, magyarországi 
állandó lakóhellyel rendelkező állampolgárok szavazati joga gyakorlásának megkönnyítése 
érdekében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról (benyújtó: Szávay 
István és mások, Jobbik) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Az olaj- és gázárak világpiaci csökkenésével 
összefüggésben a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosításáról 
(benyújtó: Tóth Bertalan és mások, MSZP) 
 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 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 2015. évi 
LXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása 
 

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

A "Földet a gazdáknak!" Programról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések 
megtárgyalása 
 

A "Földet a gazdáknak!" Programról szóló határozati javaslat: a bizottsági jelentések 
megtárgyalása 
 

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Országos népszavazásról szóló határozati javaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása (a 
kérdés: „Egyetért Ön azzal, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. számú 
mellékletében meghatározott gazdasági társasággal foglalkoztatási jogviszonyban álló természetes 
személy havonta legfeljebb bruttó 2 millió forint összegű javadalmazásban részesülhessen?”) 
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Országos népszavazásról szóló határozati javaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása (a 

kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt az állami tulajdonban álló 
termőföldek értékesítésének a tilalmáról?”) 
 

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 
2013. évi CXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések 
megtárgyalása 
 

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

Egyes törvényeknek az egyetemi kórházak létrehozásával, fenntartásával és működésével 
kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító 
javaslat megtárgyalása 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
178. ülésnap – 2016. október 25.  
 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2016. évi CVIII. törvény) 
                                                                                                                              161 i 
                                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                                  4 t 
 

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

A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló 
egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi 
LXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, 
majd zárószavazás 
(2016. évi CXV. törvény) 
                                                                                                                              138 i 



A törvényhozás krónikája – 2016   50/80 

                                                                                                                                26 n 
                                                                                                                                  4 t 
 

Egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi CXI. törvény) 
                                                                                                                              109 i 
                                                                                                                                56 n 
                                                                                                                                  2 t 
 

A "Földet a gazdáknak!" Programról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2016. évi CVI. törvény) 
                                                                                                                              107 i 
                                                                                                                                59 n 
                                                                                                                                  1 t 
 

A "Földet a gazdáknak!" Programról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2016. évi CVII. törvény) 
                                                                                                                              105 i 
                                                                                                                                61 n 
                                                                                                                                  1 t 
 

Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi CXIV. törvény) 
                                                                                                                              109 i 
                                                                                                                                25 n 
                                                                                                                                31 t 
 

Országos népszavazásról (a kérdés: „Egyetért Ön azzal, hogy a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 2. számú mellékletében meghatározott gazdasági társasággal 
foglalkoztatási jogviszonyban álló természetes személy havonta legfeljebb bruttó 2 millió forint 
összegű javadalmazásban részesülhessen?”) szóló határozati javaslat zárószavazása – az 
országgyűlés a népszavazást nem írta ki. 
 

Országos népszavazásról (a kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson 
törvényt az állami tulajdonban álló termőföldek értékesítésének a tilalmáról?”) szóló határozati 
javaslat zárószavazása – az országgyűlés a népszavazást nem írta ki. 

 
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi CX. törvény) 
                                                                                                                              110 i 
                                                                                                                                23 n 
                                                                                                                                35 t 
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Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 
2013. évi CXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2016. évi CXII. törvény) 
                                                                                                                              107 i 
                                                                                                                                60 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi CIX. törvény) 
                                                                                                                              115 i 
                                                                                                                                26 n 
                                                                                                                                26 t 
 

Egyes törvényeknek az egyetemi kórházak létrehozásával, fenntartásával és működésével 
kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2016. évi CXIII. törvény) 
                                                                                                                              129 i 
                                                                                                                                31 n 
                                                                                                                                  7 t 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A külföldön tartózkodó, 
magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező állampolgárok szavazati joga gyakorlásának 
megkönnyítése érdekében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról 
(benyújtó: Szávay István és mások, Jobbik) 
 

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

Az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

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

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényjavaslat általános vitájának folytatása 
és lezárása  
 

A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényjavaslat általános vitájának folytatása és 
lezárása  
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181. ülésnap – 2016. október 25. [sorszámozás az országgyűlés honlapja alapján] 

 
 Ünnepi ülés 
 
 
 
 
179. ülésnap – 2016. október 26.  
 

Egyes gyermekvédelmi és egészségügyi tárgyú törvényeknek a gyermekek biztonságának és 
védelmének fokozása érdekében történő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

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

A közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

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

Egyes törvényeknek az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és 
terjedésének megelőzésével és kezelésével összefüggésben történő módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 
 
180. ülésnap – 2016. november 2.  
 

Azonnali kérdések és kérdések 
 
 
 
 
 
182. ülésnap – 2016. november 7.  
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: A nemek közötti bérszakadék 
mérsékléséről (benyújtó: Gúr Nándor és Korózs Lajos, MSZP) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Egyes törvényeknek a súlyos munkaerőhiány 
kezeléséhez szükséges módosításáról (benyújtó: Szél Bernadett és Schmuck Erzsébet, LMP) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Egyes törvényeknek a városi közparkok és 
települési zöldterületek védelme érdekében szükséges módosításáról (benyújtó: Sallai R. Benedek, 
LMP) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Az országgyűlési képviselők, a Kormány 
tagjai és az államtitkárok kötelező vagyongyarapodási vizsgálatáról, valamint - a 
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vagyonnyilatkozat-tételi eljárás szigorításával - vagyonuk átláthatóságának a növeléséről (benyújtó: 
Duró Dóra és mások, Jobbik) 
 

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

A magyar haditengerészek és a hősi halált halt magyar haditengerészek emléknapjáról szóló 
határozati javaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes költségvetésének 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi egységes költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

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

A dohányzás visszaszorításával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása című törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, 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 
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183. ülésnap – 2016. november 8.  
 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2016. évi CXXII. törvény)  
                                                                                                                              130 i 
                                                                                                                                60 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes költségvetésének 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2016. évi CXXIII. törvény)   
                                                                                                                              131 i 
                                                                                                                                61 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi egységes költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2016. évi CXXIV. törvény)   
                                                                                                                              131 i 
                                                                                                                                61 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A dohányzás visszaszorításával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról (a zárószavazást az országgyűlés a 
kormány kérésére elhalasztotta) 
 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi CXVIII. törvény) 
                                                                                                                              159 i 
                                                                                                                                32 n 
                                                                                                                                  1 t 
 

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi CXX. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              155 i 
                                                                                                                                41 n 
                                                                                                                                  0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              155 i 
                                                                                                                                38 n 
                                                                                                                                  1 t 
 

A Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása című törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
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                                                                                                                              131 i  (65,8%) 
                                                                                                                                  3 n 
                                                                                                                                  0 t 
(A törvényjavaslatot az országgyűlés elutasította, mert elfogadásához az összes képviselő 
kétharmadának, legalább 133 főnek a támogatására lett volna szükség. Az ellenzéki és független 
képviselők többsége nem vett részt a szavazásban.) 
 

Az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi CXXI. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              160 i 
                                                                                                                                36 n 
                                                                                                                                  2 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              136 i 
                                                                                                                                32 n 
                                                                                                                                26 t 
 

Az egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi CXVI. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              155 i 
                                                                                                                                35 n 
                                                                                                                                  8 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              155 i 
                                                                                                                                31 n 
                                                                                                                                  8 t 
 
 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi CXIX. törvény) 
                                                                                                                              152 i 
                                                                                                                                  2 n 
                                                                                                                                36 t 
 

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, 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 
(2016. évi CXVII. törvény) 
                                                                                                                              150 i 
                                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                                37 t 
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A magyar haditengerészek és a hősi halált halt magyar haditengerészek emléknapjáról szóló 
határozati javaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A nemek közötti 
bérszakadék mérsékléséről (benyújtó: Gúr Nándor és Korózs Lajos, MSZP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Egyes törvényeknek a 
súlyos munkaerőhiány kezeléséhez szükséges módosításáról (benyújtó: Szél Bernadett és Schmuck 
Erzsébet, LMP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Egyes törvényeknek a 
városi közparkok és települési zöldterületek védelme érdekében szükséges módosításáról (benyújtó: 
Sallai R. Benedek, LMP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az országgyűlési 
képviselők, a Kormány tagjai és az államtitkárok kötelező vagyongyarapodási vizsgálatáról, 
valamint - a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás szigorításával - vagyonuk átláthatóságának a 
növeléséről (benyújtó: Duró Dóra és mások, Jobbik) 
 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a 
külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről 
szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti 
megerősített partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

Az egyszerű bejelentés körének bővítésére és az építésügy területén érvényesítendő további 
bürokráciacsökkentésre vonatkozóan az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes átadásáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A nemzeti turizmusfejlesztésről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

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

Energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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184. ülésnap – 2016. november 9.  
 

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

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény és a 
hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

A Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

Az egyes klímapolitikai és zöld gazdaság fejlesztési tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Honvédelmi Sportszövetségről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A keresztényüldözés és a közel-keleti és afrikai népirtás elítéléséről és az üldözöttek 
támogatásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
185. ülésnap – 2016. november 10.  
 

Egyes törvényeknek a táncművészeti életjáradék bevezetésével összefüggő módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
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A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. 
törvény, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 
2008. évi XLVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes törvények eljárásjogi 
kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A civil szervezetek és a cégek nyilvántartásával összefüggő eljárások módosításáról és 
gyorsításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény és egyéb törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 
 
 
 
 
 
186. ülésnap – 2016. november 11.  
 

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény eltérő 
szöveggel való hatálybalépéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint a nemzeti akkreditálásról 
szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
187. ülésnap – 2016. november 14.  
 

Azonnali kérdések és kérdések 
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188. ülésnap – 2016. november 21.  
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A Nemzeti Választási 
Iroda elnökének beszámolója a 2016. október 2. napján megtartott országos népszavazással 
kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról (igazságügyi bizottság) 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A Nemzeti Választási 
Bizottság elnökének beszámolója a Nemzeti Választási Bizottságnak a 2016. október 2. napján 
megtartott országos népszavazáson végzett tevékenységéről (igazságügyi bizottság) 
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: A menekültválság kezelése érdekében 
szükséges intézkedésekről (benyújtó: Tóth Bertalan és mások, MSZP) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A gyermekneveléshez szükséges, valamint 
egyéb termékek áfaterhének csökkentése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény módosításáról (benyújtó: Z.Kárpát Dániel és mások, Jobbik) 
 

A dohányzás visszaszorításával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: zárószavazás előtti jelentés és a zárószavazás előtti módosító javaslat vitája 

 
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről 

szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az 
összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint a nemzeti akkreditálásról 
szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések 
megtárgyalása 
 

A közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények 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 
 

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

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

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
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A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény és a 
hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. 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 és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Egyes törvényeknek az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és 
terjedésének megelőzésével és kezelésével összefüggésben történő módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

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

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes törvények eljárásjogi 
kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása 
 

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az egyes klímapolitikai és zöld gazdaság fejlesztési tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Egyes állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes átadásáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 
 
 
 
 
 
 
 
189. ülésnap – 2016. november 22.  
 

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes törvények eljárásjogi 
kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd a zárószavazás elhalasztásáról 
 

A Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2016. évi CXXXI. törvény) 
                                                                                                                              191 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  1 t 
 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti 
megerősített partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
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(2016. évi CXL. törvény) 
                                                                                                                              192 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  1 t 
 

A dohányzás visszaszorításával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a zárószavazás előtti módosító javaslatról, majd zárószavazás  
(2016. évi CXXXV. törvény) 
                                                                                                                              154 i 
                                                                                                                                34 n 
                                                                                                                                  4 t 
 

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi CXXV. törvény) 
 
                                                                                                                              131 i 
                                                                                                                                38 n 
                                                                                                                                25 t 
 

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint a nemzeti akkreditálásról 
szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2016. évi CXXXIV. törvény) 
                                                                                                                              158 i 
                                                                                                                                32 n 
                                                                                                                                  3 t 
 

A közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi CXXVII. törvény) 
                                                                                                                              128 i 
                                                                                                                                33 n 
                                                                                                                                31 t 
 

Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi CXXVI. törvény) 
                                                                                                                              129 i 
                                                                                                                                34 n 
                                                                                                                                29 t 
 

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(A köztársasági elnök nem írta alá, megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek.) 
(új változatban elfogadva 2016. december 12-én) 
                                                                                                                              156 i 
                                                                                                                                36 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Honvédelmi Sportszövetségről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
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(2016. évi CXXXII. törvény) 
                                                                                                                              154 i 
                                                                                                                                  3 n 
                                                                                                                                35 t 
 

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi CXXXIX. törvény) 
                                                                                                                              129 i 
                                                                                                                                58 n 
                                                                                                                                  6 t 
 

Egyes törvényeknek az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és 
terjedésének megelőzésével és kezelésével összefüggésben történő módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi CXXXVII. törvény) 
                                                                                                                              159 i 
                                                                                                                                31 n 
                                                                                                                                  4 t 
 

A polgári perrendtartásról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, 
majd zárószavazás 
(2016. évi CXXX. törvény) 
                                                                                                                              130 i 
                                                                                                                                31 n 
                                                                                                                                33 t 
 

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi CXXXVI. törvény) 
                                                                                                                              154 i 
                                                                                                                                33 n 
                                                                                                                                  8 t 
 

Az egyes klímapolitikai és zöld gazdaság fejlesztési tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi CXXXVIII. törvény) 
                                                                                                                              131 i 
                                                                                                                                36 n 
                                                                                                                                28 t 
 

Egyes állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes átadásáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás  
(A köztársasági elnök nem írta alá, megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek.) 
(újra elfogadva 2016. december 12-én) 
 
                                                                                                                              154 i 
                                                                                                                                  2 n 
                                                                                                                                38 t 
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Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A menekültválság 
kezelése érdekében szükséges intézkedésekről (benyújtó: Tóth Bertalan és mások, MSZP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A gyermekneveléshez 
szükséges, valamint egyéb termékek áfaterhének csökkentése érdekében az általános forgalmi 
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról (benyújtó: Z.Kárpát Dániel és mások, 
Jobbik) 

 
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi CXXXIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              155 i 
                                                                                                                                42 n 
                                                                                                                                  1 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              154 i 
                                                                                                                                39 n 
                                                                                                                                  1 t 
 

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény és a 
hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi CXXIX. törvény) 
                                                                                                                              190 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  4 t 
 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről 
szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi CXXVIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              155 i 
                                                                                                                                44 n 
                                                                                                                                  0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              155 i 
                                                                                                                                40 n 
                                                                                                                                  0 t 
 
 

Az Alkotmánybíróság elnökének megválasztása (Sulyok Tamás) 
 
Alkotmánybírák választása (Hörcherné Marosi Ildikó, Horváth Attila, Schanda Balázs, 

Szabó Marcel) 
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A Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya közötti 
légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről  szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes iskolaszövetkezetekkel összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A szakképzési és felnőttképzési hatósági feladatok átadásával összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes energetikai tárgyú törvények árszabályozási célú 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 Szociális Munka Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

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

Egyes egészség- és önsegélyező szolgáltatások védelméről 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 2015. évi 
LXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
190. ülésnap – 2016. november 23.  
 

A Magyarország Kormánya és a Szövetséges Transzformációs Főparancsnok 
Parancsnoksága, valamint a Szövetséges Erők Európai Legfelsőbb Parancsnoksága között a NATO 
műveletek, gyakorlatok, és hasonló katonai tevékenységek végrehajtása során befogadó nemzeti 
támogatás biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 35/2013. (V.16.) OGY határozat 
módosításáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

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

 
A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, 
valamint a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi 
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyar Corvin-lánc Testületről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Politikai vita a munkaerőhiány okairól és a szükséges lépésekről  
 

A szőlő szaporítóanyag termesztés érdekében 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 
 

A higanyról szóló Minamata Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Zártkertként nyilvántartott ingatlanok művelés alóli kivonásával kapcsolatban egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
191. ülésnap – 2016. november 28.  
 

Azonnali kérdések és kérdések 
 
Politikai vita a 2014-2020 közötti időszakban Magyarországnak járó uniós források 

felhasználásáról 
 
 

 
 
192. ülésnap – 2016. november 29.  
 

Politikai vita a közoktatás helyzetéről 
 

Politikai vita a férfiak 40 év munkaviszony utáni nyugdíjba vonulási lehetőségének 
biztosításáról 
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193. ülésnap – 2016. december 5.  
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: Az ország területi 
folyamatainak 2009-2014 közötti alakulásáról és a területfejlesztési politika, a területrendezési 
tervek érvényesítésének hatásairól, a területfejlesztést szolgáló pénzeszközök felhasználásáról, 
valamint a nemzetközi és határ menti területfejlesztési és területrendezési tevékenységről 
(gazdasági bizottság) 
 

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

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: A közfinanszírozott egészségügyi 
ellátórendszer összeomlásának megakadályozásához szükséges halaszthatatlan intézkedésekről 
(benyújtó: Szakács László és mások, MSZP) 
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: A 2017-es év Ápolók Évének 
nyilvánításáról (benyújtó: Lukács László és mások, Jobbik) 
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: Az örmény népirtás elítéléséről (benyújtó: 
Szél Bernadett és mások, LMP) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Egyes törvényeknek a közpénzek és a 
közvagyon hatékonyabb védelme érdekében szükséges módosításáról (benyújtó: Hadházy Ákos és 
Ikotity István, LMP) 
 

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes törvények eljárásjogi 
kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: a zárószavazás előtti jelentés és a 
zárószavazás előtti módosító javaslat vitája 
 

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

A Magyar Corvin-lánc Testületről szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az 
összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A hivatalos statisztikáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása 
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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 mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az 
összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A közigazgatási perrendtartásról 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 fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 
2008. évi XLVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az 
összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

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

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

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

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

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény eltérő 
szöveggel való hatálybalépéséről szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása 
 

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

Egyes egészség- és önsegélyező szolgáltatások védelméről szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Egyes iskolaszövetkezetekkel összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
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A szakképzési és felnőttképzési hatósági feladatok átadásával összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

Egyes törvényeknek a táncművészeti életjáradék bevezetésével összefüggő módosításáról 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
194. ülésnap – 2016. december 6.  
 

A Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2016. évi CLIV. törvény) 
                                                                                                                              156 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  4 t 
 

A Magyarország Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya közötti 
légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről  szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2016. évi CLIII. törvény) 
                                                                                                                              160 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  4 t 
 

A Magyarország Kormánya és a Szövetséges Transzformációs Főparancsnok 
Parancsnoksága, valamint a Szövetséges Erők Európai Legfelsőbb Parancsnoksága között a NATO 
műveletek, gyakorlatok, és hasonló katonai tevékenységek végrehajtása során befogadó nemzeti 
támogatás biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2016. évi CLI. törvény) 
                                                                                                                              168 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A higanyról szóló Minamata Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2016. évi CLII. törvény) 
                                                                                                                              170 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes törvények eljárásjogi 
kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a zárószavazás előtti 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi CLVIII. törvény) 
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                                                                                                                              114 i 
                                                                                                                                27 n 
                                                                                                                                30 t 
 

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 
szóló 2015. évi XLII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi CLIX. törvény) 
                                                                                                                              171 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi CLXIII. törvény) 
                                                                                                                              113 i 
                                                                                                                                54 n 
                                                                                                                                  4 t 
 

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. 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 
(2016. évi CXLIX. törvény) 
                                                                                                                              135 i 
                                                                                                                                  2 n 
                                                                                                                                34 t 
 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2016. évi CLX. törvény) 
                                                                                                                              112 i 
                                                                                                                                59 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Magyar Corvin-lánc Testületről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi CXLI. törvény) 
                                                                                                                              135 i 
                                                                                                                                33 n 
                                                                                                                                  4 t 
 

A hivatalos statisztikáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, 
majd zárószavazás 
(2016. évi CLV. törvény) 
                                                                                                                              113 i 
                                                                                                                                51 n 
                                                                                                                                  7 t 
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Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 

módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi CL. törvény) 
                                                                                                                              114 i 
                                                                                                                                34 n 
                                                                                                                                24 t 
 

A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(A köztársasági elnök nem írta alá, felülvizsgálatra az Alkotmánybírósághoz küldte. Az AB az általa 
kifogásolt pontokat 2017. január 13-án alaptörvény-ellenesnek m inősítette.) 
                                                                                                                              115 i 
                                                                                                                                36 n 
                                                                                                                                21 t 
 

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. 
törvény, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 
2008. évi XLVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi CLXI. törvény) 
                                                                                                                              135 i 
                                                                                                                                32 n 
                                                                                                                                  5 t 
 

Az elektronikus hírközléssel és a fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd a 
zárószavazás elhalasztásáról 
 

A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításról szóló törvényjavaslat: szavazás 
az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi CXLIV. törvény) 
                                                                                                                              113 i 
                                                                                                                                56 n 
                                                                                                                                  2 t 
 

Energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi CXLIII. törvény) 
                                                                                                                              137 i 
                                                                                                                                  6 n 
                                                                                                                                27 t 
 

A nemzeti turizmusfejlesztésről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás (elfogadott módosító indítvány nyomán a kihirdetett cím: A 
turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól) 
(2016. évi CLVI. törvény) 
                                                                                                                              133 i 
                                                                                                                                35 n 
                                                                                                                                  3 t 
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Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi CXLV. törvény) 
                                                                                                                              135 i 
                                                                                                                                  7 n 
                                                                                                                                31 t 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi CXLII. törvény) 
                                                                                                                              116 i 
                                                                                                                                52 n 
                                                                                                                                  5 t 
 

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény eltérő 
szöveggel való hatálybalépéséről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, 
majd zárószavazás 
(2016. évi CLVII. törvény) 
                                                                                                                              115 i 
                                                                                                                                56 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Egyes törvényeknek a táncművészeti életjáradék bevezetésével összefüggő módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi CLXIV. törvény) 
                                                                                                                              171 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Egyes iskolaszövetkezetekkel összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi CLXII. törvény) 
                                                                                                                              114 i 
                                                                                                                                56 n 
                                                                                                                                  3 t 
 

A szakképzési és felnőttképzési hatósági feladatok átadásával összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi CXLVI. törvény) 
                                                                                                                              134 i 
                                                                                                                                33 n 
                                                                                                                                  5 t 
 

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 
(2016. évi CXLVIII. törvény) 
                                                                                                                              115 i 
                                                                                                                                57 n 
                                                                                                                                  1 t 
 



A törvényhozás krónikája – 2016   72/80 

Egyes egészség- és önsegélyező szolgáltatások védelméről szóló törvényjavaslat: szavazás 
az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi CXLVII. törvény) 
                                                                                                                              143 i 
                                                                                                                                  4 n 
                                                                                                                                26 t 
 

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

 
Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A közfinanszírozott 

egészségügyi ellátórendszer összeomlásának megakadályozásához szükséges halaszthatatlan 
intézkedésekről (benyújtó: Szakács László és mások, MSZP) 

 
Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*:A 2017-es év Ápolók 

Évének nyilvánításáról (benyújtó: Lukács László és mások, Jobbik) 
 
Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az örmény népirtás 

elítéléséről (benyújtó: Szél Bernadett és mások, LMP) 
 
Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Egyes törvényeknek a 

közpénzek és a közvagyon hatékonyabb védelme érdekében szükséges módosításáról (benyújtó: 
Hadházy Ákos és Ikotity István, LMP) 

 
A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 35/2013. (V.16.) OGY határozat 

módosításáról szóló határozati javaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 
Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: a 

bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a 

külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 

 
A civil szervezetek és a cégek nyilvántartásával összefüggő eljárások módosításáról és 

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

 
Zártkertként nyilvántartott ingatlanok művelés alóli kivonásával kapcsolatban egyes 

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

 
A szőlő szaporítóanyag termesztés érdekében 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 

 
Az egyszerű bejelentés körének bővítésére és az építésügy területén érvényesítendő további 

bürokráciacsökkentésre vonatkozóan az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
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LXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása 

 
A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 

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

 
A Szociális Munka Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló törvényjavaslat: a 

bizottsági jelentések megtárgyalása 
 
Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a 

bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 
Egyes gyermekvédelmi és egészségügyi tárgyú törvényeknek a gyermekek biztonságának és 

védelmének fokozása érdekében történő módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések 
és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 

 
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény és egyéb törvények 

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

 
A keresztényüldözés és a közel-keleti és afrikai népirtás elítéléséről és az üldözöttek 

támogatásáról szóló határozati javaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 
A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló 

egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi 
LXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása 

 
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2015. évi beszámolója elfogadásáról szóló 

határozati javaslat általános vitája 
 

 
 
 
195. ülésnap – 2016. december 7.  
 

A Kúria elnökének „A Kúria 2015. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az 
önkormányzati normakontroll körében” címmel benyújtott beszámolójának elfogadásáról szóló 
határozati javaslat általános vitája 
 

Az ügyészség 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati 
javaslat általános vitája 
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196. ülésnap – 2016. december 8.  
 

Egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
összevont vitája (a házszabálytól eltérve**) 
 

A Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a jövedelemadók 
területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló 
Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

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

A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a minősített 
adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

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

A Magyarország Kormánya és a Spanyol Királyság Kormánya között a minősített adatok 
cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetésérőlszóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

Az óraátállítás megszüntetésének szükségességéről szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
197. ülésnap – 2016. december 12.  
 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a törvényalkotási bizottság jelentésének és módosító javaslatának vitája és 
szavazása, majd zárószavazás (október 11-én elfogadott, de a köztársasági elnök által 
megfontolásra visszaküldött törvény) 
(2016.évi CLXIX. törvény) 
                                                                                                                              127 i 
                                                                                                                                56 n 
                                                                                                                                  0 t 
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Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a törvényalkotási bizottság jelentésének és módosító javaslatának vitája és 
szavazása, majd zárószavazás (november 22-én elfogadott, de a köztársasági elnök által 
megfontolásra visszaküldött törvény) 
(2016.évi CLXXII. törvény) 
                                                                                                                              149 i 
                                                                                                                                29 n 
                                                                                                                                  5 t 
 

Egyes állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes átadásáról szóló 
törvényjavaslat: a törvényalkotási bizottság jelentésének és módosító javaslatának vitája és 
szavazása, majd zárószavazás (november 22-én elfogadott, de a köztársasági elnök által 
megfontolásra visszaküldött törvény) 
(2016.évi CLXX. törvény) 
                                                                                                                              128 i 
                                                                                                                                34 n 
                                                                                                                                22 t 
 

A Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a minősített adatok 
cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2016. évi CLXXXVIII. törvény)  
                                                                                                                              184 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a minősített 
adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2016. évi CLXXXIX. törvény)  
                                                                                                                              174 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a minősített adatok cseréjéről 
és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2016. évi CXC. törvény)  
                                                                                                                              186 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a jövedelemadók 
területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló 
Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2016. évi CLXXVII. törvény)  
                                                                                                                              185 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország Kormánya és a Spanyol Királyság Kormánya között a minősített adatok 
cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
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(2016. évi CLXXVIII. törvény)  
                                                                                                                              186 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Egyes energetikai tárgyú törvények árszabályozási célú módosításáról szóló törvényjavaslat: 
a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása  
(2016. évi CLXXXIII. törvény)  
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              152 i 
                                                                                                                                39 n 
                                                                                                                                  0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              150 i 
                                                                                                                                30 n 
                                                                                                                                  5 t 
 

A szőlő szaporítóanyag termesztés érdekében 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  
(2016. évi CLXXXVI. törvény)  
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              183 i 
                                                                                                                                  4 n 
                                                                                                                                  2 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              179 i 
                                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                                  3 t 
 

Egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás (a házszabálytól eltérve**) 
(2016. évi CLXXXII. törvény)  
                                                                                                                              146 i 
                                                                                                                                  7 n 
                                                                                                                                27 t 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat összevont vitája  (a házszabálytól eltérve**) 
 

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

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: Az Európai Unió és Kanada közötti 
Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás vitarendezési szabályaival kapcsolatban 
szükséges kormányzati lépésekről (benyújtó: Schmuck Erzsébet és mások, LMP) 
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Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: A Nemzeti Vidékstratégia megerősítéséről 

(benyújtó: Magyar Zoltán, Jobbik) 
 

Az elektronikus hírközléssel és a fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a zárószavazás előtti jelentés és a zárószavazás előtti módosító 
javaslat vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
198. ülésnap – 2016. december 13.  
 

A Kúria elnökének „A Kúria 2015. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az 
önkormányzati normakontroll körében” címmel benyújtott beszámolójának elfogadásáról szóló 
határozati javaslat zárószavazása 
 

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2015. évi beszámolója elfogadásáról szóló 
határozati javaslat zárószavazása 
 

Az ügyészség 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati 
javaslat zárószavazása 
 

Az elektronikus hírközléssel és a fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a zárószavazás előtti módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2016.évi CLXVIII. törvény) 
                                                                                                                              177 i 
                                                                                                                                  2 n 
                                                                                                                                  4 t 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(a házszabálytól eltérve**) 
(2016. évi CLXXXV. törvény)  
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              180 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  3 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              179 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  3 t 
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A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat összevont vitája, a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása és szavazása, majd zárószavazás (kivételes eljárásban****) 
(2016.évi CLXXIV. törvény) 
                                                                                                                              122 i 
                                                                                                                                60 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A közteherviselést és az állami szervek feladatellátását érintő egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat összevont vitája, a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása és szavazása, majd zárószavazás (kivételes eljárásban****) 
(2016.évi CLXXI. törvény) 
                                                                                                                              122 i 
                                                                                                                                36 n 
                                                                                                                                24 t 
 

Zártkertként nyilvántartott ingatlanok művelés alóli kivonásával kapcsolatban egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2016. évi CLXXXVII. törvény)  
                                                                                                                              148 i 
                                                                                                                                  4 n 
                                                                                                                                28 t 
 

Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi CLXXXIV. törvény)  
                                                                                                                              148 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                33 t 
 

A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 35/2013. (V.16.) OGY határozat 
módosításáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény és egyéb törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016.évi CLXVII. törvény) 
                                                                                                                              148 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                32 t 
 

Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016.évi CLXVI. törvény) 
                                                                                                                              122 i 
                                                                                                                                31 n 
                                                                                                                                28 t 
 



A törvényhozás krónikája – 2016   79/80 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a 
külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi CLXXXI. törvény)  
                                                                                                                              125 i 
                                                                                                                                30 n 
                                                                                                                                26 t 
 

Egyes gyermekvédelmi és egészségügyi tárgyú törvényeknek a gyermekek biztonságának és 
védelmének fokozása érdekében történő módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016.évi CLXV. törvény) 
                                                                                                                              142 i 
                                                                                                                                34 n 
                                                                                                                                  3 t 
 

A keresztényüldözés és a közel-keleti és afrikai népirtás elítéléséről és az üldözöttek 
támogatásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A civil szervezetek és a cégek nyilvántartásával összefüggő eljárások módosításáról és 
gyorsításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi CLXXIX. törvény)  
                                                                                                                              149 i 
                                                                                                                                32 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló 
egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi 
LXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, 
majd zárószavazás 
(2016.évi CLXXVI. törvény) 
                                                                                                                              181 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Szociális Munka Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. évi CLXXX. törvény)  
                                                                                                                              123 i 
                                                                                                                                  2 n 
                                                                                                                                53 t 
 

Az egyszerű bejelentés körének bővítésére és az építésügy területén érvényesítendő további 
bürokráciacsökkentésre vonatkozóan az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, 
majd zárószavazás 
(2016.évi CLXXIII. törvény) 
                                                                                                                              122 i 
                                                                                                                                30 n 
                                                                                                                                28 t 
 



A törvényhozás krónikája – 2016   80/80 

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016.évi CLXXV. törvény) 
                                                                                                                              145 i 
                                                                                                                                30 n 
                                                                                                                                  3 t 
 

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

 
Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az Európai Unió és 

Kanada közötti Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás vitarendezési szabályaival 
kapcsolatban szükséges kormányzati lépésekről (benyújtó: Schmuck Erzsébet és mások, LMP) 

 
Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A Nemzeti 

Vidékstratégia megerősítéséről (benyújtó: Magyar Zoltán, Jobbik) 
 

 
 
 
 
 
 
 
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. (Ezt a gyakorlatban alig alkalmazzák.) 
 
 ****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. 
 


