
2017 
 

A törvényhozás krónikája 
 
 

TAVASZI ÜLÉSSZAK 
 
 
199. ülésnap – 2017. február 20. 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: Az agrárgazdaság 
2015. évi helyzetéről (mezőgazdasági bizottság) 
 
 Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Magyarország Alaptörvényének hetedik 
módosításáról (benyújtó: Vona Gábor és mások, Jobbik) 
 

A közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 

 
Egyes törvényeknek a nagypéntek munkaszüneti nappá történő nyilvánításával összefüggő 

módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 

 
200. ülésnap – 2017. február 21. 
 

A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényjavaslat: a törvényalkotási bizottság 
jelentésének és módosító javaslatának vitája, szavazás a módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2016. december 6-án elfogadott, de a köztársasági elnök által alkotmánybírósági felülvizsgálatra 
küldött, az Alkotmánybíróság által 2017. január 20-án részben alaptörvény-ellenesnek minősített 
törvény új változata) 
(2017. évi I. törvény) 
                                                                                                                              127 i 
                                                                                                                                31 n 
                                                                                                                                22 t 
 

A közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi II. törvény) 
                                                                                                                              180 i 
                                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                                  0 t 
 



A törvényhozás krónikája – 2017   2/81 

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

Az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese 
megválasztása (Bándi Gyula) 
 

A Magyarország Kormánya és az Iraki Köztársaság 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 határőrizeti területen lefolytatott eljárás szigorításával kapcsolatos egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele 
céljából, az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság 
közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kanada közötti Stratégiai 
Partnerségi Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek az 
egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére 
történő kiterjesztésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
201. ülésnap – 2017. február 22. 
 

A Magyar Nemzeti Bank 2015. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról 
szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a tiszai hajózásról 
szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a magyar-ukrán 
államhatáron lévő közúti határhidak fenntartásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
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Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös 

államhatárán, Abaújvár és Kenyhec (Kechnec) települések közötti közúti Hernád-híd és a 
csatlakozó utak megépítéséről szóló, Pozsonyban, 2014. június 27. napján aláírt Megállapodást 
módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló 
megállapodás és három kapcsolódó megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

A Magyarország Kormánya és a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi 
Szövetsége (IFRC) között a Nemzetközi Szövetség Budapesti Regionális Hivatalának és Globális 
Szolgáltató Központjának jogállásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kubai Köztársaság közötti 
politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti 
kereskedelmi megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására 
tekintettel létrejött Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti 
kereskedelmi megállapodáshoz Ecuador csatlakozásának figyelembe vétele céljából csatolt 
Csatlakozási Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyrészről Ghána, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti átmeneti 
gazdasági partnerségi megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság 
közötti kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás és kiegészítő jegyzőkönyveinek 
kihirdetéséről, valamint a módosító megállapodás kötelező hatályának elismeréséről és 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az SADC-GPM-államok közötti 
Gazdasági Partnerségi Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája (a 
tárgyalás nem folytatódott, mert a kormány a törvényjavaslatot visszavonta) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
202. ülésnap – 2017. február 27. 
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Azonnali kérdések és kérdések 
 
 
 
203. ülésnap – 2017. március 6. 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Az Összefogás a Fűtött Otthonokért Alapról 
(benyújtó: Tóth Bertalan és mások, MSZP) 
 

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
összevont vitája (a házszabálytól eltérve**)  
 

A határőrizeti területen lefolytatott eljárás szigorításával kapcsolatos egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

A Magyar Nemzeti Bank 2015. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról  
szóló határozati javaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

Egyes törvényeknek a nagypéntek munkaszüneti nappá történő nyilvánításával összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 
2011. évi CLXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az 
összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
204. ülésnap – 2017. március 7. 
 

A Magyarország Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és a 
vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának 
megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi IX. törvény) 
                                                                                                                              158 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
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A Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele 

céljából, az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság 
közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi VI. törvény) 
                                                                                                                              161 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kanada közötti Stratégiai 
Partnerségi Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi IV. törvény) 
                                                                                                                              158 i 
                                                                                                                                  3 n 
                                                                                                                                  1 t 
 

A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a tiszai hajózásról 
szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi X. törvény) 
                                                                                                                              160 i 
                                                                                                                                  2 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a magyar-ukrán 
államhatáron lévő közúti határhidak fenntartásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi XII. törvény) 
                                                                                                                              164 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös 
államhatárán, Abaújvár és Kenyhec (Kechnec) települések közötti közúti Hernád-híd és a 
csatlakozó utak megépítéséről szóló, Pozsonyban, 2014. június 27. napján aláírt Megállapodást 
módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi XI. törvény) 
                                                                                                                              163 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország Kormánya és a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi 
Szövetsége (IFRC) között a Nemzetközi Szövetség Budapesti Regionális Hivatalának és Globális 
Szolgáltató Központjának jogállásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2017. évi VIII. törvény) 
                                                                                                                              164 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
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Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kubai Köztársaság közötti 
politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2017. évi V. törvény) 
                                                                                                                              163 i 
                                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló 
megállapodás és három kapcsolódó megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2017. évi VII. törvény) 
                                                                                                                              164 i 
                                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti 
kereskedelmi megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására 
tekintettel létrejött Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi XVIII. törvény) 
                                                                                                                              163 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti 
kereskedelmi megállapodáshoz Ecuador csatlakozásának figyelembe vétele céljából csatolt 
Csatlakozási Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi XVII. törvény) 
                                                                                                                              164 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Az egyrészről Ghána, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti átmeneti 
gazdasági partnerségi megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi XIX. törvény) 
                                                                                                                              163 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  2 t 
 

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság 
közötti kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás és kiegészítő jegyzőkönyveinek 
kihirdetéséről, valamint a módosító megállapodás kötelező hatályának elismeréséről és 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi III. törvény) 
                                                                                                                              165 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A határőrizeti területen lefolytatott eljárás szigorításával kapcsolatos egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi XX. törvény) 
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                                                                                                                              138 i 
                                                                                                                                  6 n 
                                                                                                                                22 t 
 

A Magyar Nemzeti Bank 2015. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról 
szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2017. évi XV. törvény) 
                                                                                                                              115 i 
                                                                                                                                49 n 
                                                                                                                                  3 t 
 

Egyes törvényeknek a nagypéntek munkaszüneti nappá történő nyilvánításával összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi XIII. törvény) 
                                                                                                                              163 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  2 t 
 

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 
2011. évi CLXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi XVI. törvény) 
                                                                                                                              162 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  4 t 
 

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás (a házszabálytól eltérve**) 
(2017. évi XIV. törvény) 
                                                                                                                              165 i 
                                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

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

A Nemzetközi Műholdas Távközlési Szervezetre (ITSO) vonatkozó megállapodás és 
módosítása kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

Egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a Magyarországi Református Egyház részére 
történő tulajdonba adásáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai 7. melléklete 
2014. május 24-én Genfben, az Egészségügyi Világszervezet 67. Közgyűlésén elfogadott 
módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 



A törvényhozás krónikája – 2017   8/81 

 
A nemzetközi magánjogról szóló törvényjavaslat általános vitája 

 
Az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
205. ülésnap – 2017. március 8. 
 

A büntetőeljárásról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
206. ülésnap – 2017. március 13. 
 

Köztársasági elnökválasztás (Áder János) 
 

Azonnali kérdések és kérdések 
 
 
 
 
207. ülésnap – 2017. március 20. 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: Az állam nevében 
tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek 2015. évi működéséről, az állami vagyon állományának 
alakulásáról, az állami vagyonnal való gazdálkodás folyamatairól (gazdasági bizottság) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Magyarország Alaptörvényének hetedik 
módosítása a közpénzek védelme érdekében (benyújtó: Vona Gábor és mások, Jobbik) 
 

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek az 
egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére 
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történő kiterjesztésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az 
összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú hasznosításának tilalmáról, valamint az ezzel 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
208. ülésnap – 2017. március 21. 
 

A Nemzetközi Műholdas Távközlési Szervezetre (ITSO) vonatkozó megállapodás és 
módosítása kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi XXIII. törvény) 
                                                                                                                              164 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai 7. melléklete 
2014. május 24-én Genfben, az Egészségügyi Világszervezet 67. Közgyűlésén elfogadott 
módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi XXII. törvény) 
                                                                                                                              168 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek az 
egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére 
történő kiterjesztésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi XXIV. törvény) 
                                                                                                                             110 i 
                                                                                                                               57 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi XXI. törvény) 
                                                                                                                              132 i 
                                                                                                                                32 n 
                                                                                                                                  4 t 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Magyarország 
Alaptörvényének hetedik módosítása a közpénzek védelme érdekében (benyújtó: Vona Gábor és 
mások, Jobbik) 
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 A Monetáris Tanács két tagjának megválasztása (Parragh Bianka, Kocziszky György) 
 

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

Az EU-LAC Nemzetközi Alapítvány létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az SADC-GPM-államok közötti 
Gazdasági Partnerségi Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
209. ülésnap – 2017. március 27. 
 

Azonnali kérdések és kérdések 
 

Politikai vita a 2014-2020 közötti időszakban Magyarországnak járó uniós források 
felhasználásáról 
 
 
 
210. ülésnap – 2017. április 3. 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A honvédelmi 
feladatok 2015. évi megvalósításáról, a Magyar Honvédség felkészítéséről, állapotáról és 
fejlesztéséről (honvédelmi és rendészeti bizottság) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A tiszta politikai közélet megteremtése 
érdekében a tisztességes eljárás védelméről és a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
(benyújtó: Tóth Bertalan és mások, MSZP) 
 

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

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

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

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi 
CXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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211. ülésnap – 2017. április 4. 
 

Az EU-LAC Nemzetközi Alapítvány létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi XXVII. törvény) 
                                                                                                                              183 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az SADC-GPM-államok közötti 
Gazdasági Partnerségi Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi XXVI. törvény) 
                                                                                                                              183 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

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

Az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi XXIX. törvény) 
                                                                                                                             123 i 
                                                                                                                               38 n 
                                                                                                                               23 t 
 

A nemzetközi magánjogról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi XXVIII. törvény) 
                                                                                                                             146 i 
                                                                                                                               16 n 
                                                                                                                               22 t 
 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat összevont vitája, a bizottsági jelentés és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása és szavazása, majd zárószavazás (kivételes eljárásban****) 
(2017. évi XXV. törvény) 
                                                                                                                             123 i 
                                                                                                                               38 n 
                                                                                                                                 0 t 
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A tiszta politikai közélet megteremtése érdekében a tisztességes eljárás védelméről és a 
közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról (benyújtó: Tóth Bertalan és mások, MSZP) 

 
A Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek 

átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
A Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény 

kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, és ehhez 

kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 

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

törvényjavaslat általános vitája 
 
A Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) 

Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv szerinti szövegének módosításáról 
Bernben elfogadott, 2015. szeptember 29-30-án kelt Jegyzőkönyv 1-4. mellékletei az Egyezmény és 
annak D, F és G Függelékeinek módosítására vonatkozó határozatainak kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 

 
A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes 

szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

 
 
 
 
 
 
212. ülésnap – 2017. április 10. 
 

Azonnali kérdések és kérdések 
 
Politikai vita az Európai Unió tagállamai közötti munkabérkülönbségek csökkentésének 

érdekében 
 
 
 
 

 
213. ülésnap – 2017. április 18. 
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Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámolója a 2016. évi tevékenységéről 
(igazságügyi bizottság) 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A Magyar Művészeti 
Akadémia elnökének beszámolója Magyarország Országgyűlése számára 2014-2015 (kulturális 
bizottság) 
 

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

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések megtárgyalása 
 

Egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a Magyarországi Református Egyház részére 
történő tulajdonba adásáról 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 munkaidő-szervezés egyes kérdéseiről szóló törvényjavaslat általános vitája (a 
törvényjavaslat részletes vitájára nem került sor, mert a benyújtó gazdasági bizottság április 25-én 
visszavonta) 
 
 
 
 
 
 
 
214. ülésnap – 2017. április 19. 
 

A Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) 
Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv szerinti szövegének módosításáról 
Bernben elfogadott, 2015. szeptember 29-30-án kelt Jegyzőkönyv 1-4. mellékletei az Egyezmény és 
annak D, F és G Függelékeinek módosítására vonatkozó határozatainak kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi XXX. törvény) 
                                                                                                                              176 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi XXXII. törvény) 
                                                                                                                             122 i 
                                                                                                                               29 n 
                                                                                                                               26 t 
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Egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a Magyarországi Református Egyház részére 
történő tulajdonba adásáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2017. évi XXXI. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             144 i 
                                                                                                                               37 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             144 i 
                                                                                                                               33 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi XXXIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             143 i 
                                                                                                                               33 n 
                                                                                                                                 4 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             144 i 
                                                                                                                               30 n 
                                                                                                                                 4 t 
 

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

A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A villamos energia belső piacáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet 
(átdolgozás) [COM (2016) 861; 2016/0379 (COD)], valamint a villamos energia belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet (átdolgozás) 
[COM (2016) 864; 2016/0380 (COD)] vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása 
feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája (a 
házszabálytól eltérve**) 
 

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

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról 
szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A titkos információgyűjtés szabályainak az új büntetőeljárási törvénnyel összefüggő, 
továbbá a bírósági végrehajtás során a sértettnek megítélt polgári jogi követelések kielégítési 
sorrendjére vonatkozó rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az 

azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 
törvénynek és a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. 
törvénynek az európai cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerrel összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, a kölcsönös bűnügyi 
jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni 
korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
215. ülésnap – 2017. április 20. 
 

Az egyes külügyi igazgatási tárgyú törvények, valamint a tartós külszolgálat ellátásához 
kapcsolódó egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes törvényeknek a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásával 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes egyházi tulajdonba adásáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-
Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és 
finanszírozása kapcsán született Egyezmény 2. mellékletének kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
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A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben 
felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
216. ülésnap – 2017. április 24. 
 

Azonnali kérdések és kérdések 
 
 
 
 
 
 
 
 
217. ülésnap – 2017. május 2. 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Az állambiztonsági múlt nyilvánosságáról 
(benyújtó: Mirkóczki Ádám és mások, Jobbik) 
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: Az élelmiszer-biztonság és az 
élelmiszerek minősége javítása érdekében szükséges intézkedésekről (benyújtó: Sallai R. Benedek, 
LMP) 
 

Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, és ehhez 
kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes egyházi tulajdonba adásáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes 
szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

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



A törvényhozás krónikája – 2017   17/81 

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 burkolt pártfinanszírozás megakadályozásáról és az átlátható kampányfinanszírozás 
biztosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
218. ülésnap – 2017. május 3. 
 

A villamos energia belső piacáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet 
(átdolgozás) [COM (2016) 861; 2016/0379 (COD)], valamint a villamos energia belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet (átdolgozás) 
[COM (2016) 864; 2016/0380 (COD)] vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása 
feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A Magyarország Kormánya és Japán Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló 
turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi XXXIV. törvény) 
                                                                                                                              179 i 
                                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                                  0 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 2. mellékletének kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2017. évi XXXV. törvény) 
                                                                                                                              125 i 
                                                                                                                                57 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek 
átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi XXXVI. törvény) 
                                                                                                                              181 i 
                                                                                                                                  1 n 
                                                                                                                                  2 t 
 

A Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi XXXVIII. törvény) 
                                                                                                                              182 i 
                                                                                                                                  2 n 
                                                                                                                                  0 t 
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A Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, a kölcsönös bűnügyi 

jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi XXXVII. törvény) 
                                                                                                                               182 i 
                                                                                                                                  2 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, és ehhez 
kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás 
az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi XXXIX. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             153 i 
                                                                                                                               31 n 
                                                                                                                                 2 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             154 i 
                                                                                                                               29 n 
                                                                                                                                 2 t 
 

Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes 
szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi XL. törvény) 
                                                                                                                             146 i 
                                                                                                                               30 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi XLII. törvény) 
                                                                                                                             117 i 
                                                                                                                               53 n 
                                                                                                                                 6 t 
 

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi 
CXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, 
majd zárószavazás 
(2017. évi XLI. törvény) 
                                                                                                                             117 i 
                                                                                                                               59 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az állambiztonsági múlt 
nyilvánosságáról (benyújtó: Mirkóczki Ádám és mások, Jobbik) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az élelmiszer-biztonság 
és az élelmiszerek minősége javítása érdekében szükséges intézkedésekről (benyújtó: Sallai R. 
Benedek, LMP) 
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Az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bank (AIIB) létrehozásáról és működéséről szóló, 

Pekingben, 2015. június 29-én kelt Alapokmány és az AIIB Kormányzótanácsának a tagfelvétel 
feltételeit rögzítő határozata kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 

 
A pénzügyi piacok működését és a pénzügyi eszközök kereskedését szabályozó törvények 

jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános 

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

törvényjavaslat általános vitája (részletes vitára nem került sor, mert a kormány május 4-én 
visszavonta a törvényjavaslatot) 

 
Az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 

általános vitája  
 
Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 

általános vitája 
 
A szövetkezeti hitelintézetek integrációjával összefüggő egyes törvények módosításáról 

szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
Energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 

 
 
 
 
 
 
219. ülésnap – 2017. május 4. 
 

Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

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

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

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 
2008. évi XCIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án 

kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a 
gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
220. ülésnap – 2017. május 5. 
 

A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles 
nyilvántartásáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A választottbíráskodásról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az ügyvédi tevékenységről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes törvényeknek az üzleti környezet jogi versenyképességének növelése érdekében 
szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
221. ülésnap – 2017. május 8. 
 
Azonnali kérdések és kérdések 
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222. ülésnap – 2017. május 15. 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A Közbeszerzési 
Hatóság 2016. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről (gazdasági 
bizottság) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Magyarország Alaptörvényének hetedik 
módosítása (benyújtó: Szél Bernadett és Hadházy Ákos, LMP) 
 

Az egyes külügyi igazgatási tárgyú törvények, valamint a tartós külszolgálat ellátásához 
kapcsolódó egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az 
összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Egyes törvényeknek a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásával 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító 
javaslat megtárgyalása 
 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni 
korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása 
 

A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben 
felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. 
törvény 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 cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 
törvénynek és a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. 
törvénynek az európai cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerrel összefüggő 
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módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az 
azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az 
összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról 
szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles 
nyilvántartásáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 
és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az 
összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
223. ülésnap – 2017. május 16. 
 

Az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bank (AIIB) létrehozásáról és működéséről szóló, 
Pekingben, 2015. június 29-én kelt Alapokmány és az AIIB Kormányzótanácsának a tagfelvétel 
feltételeit rögzítő határozata kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi LI. törvény) 
                                                                                                                             142 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                               28 t 
 

Az egyes külügyi igazgatási tárgyú törvények, valamint a tartós külszolgálat ellátásához 
kapcsolódó egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi XLV. törvény) 
                                                                                                                             116 i 
                                                                                                                                1 n 
                                                                                                                               57 t 
 

Egyes törvényeknek a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásával 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2017. évi XLIV. törvény) 
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                                                                                                                             116 i 
                                                                                                                               29 n 
                                                                                                                               29 t 
 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi LIII. törvény) 
                                                                                                                             145 i 
                                                                                                                               25 n 
                                                                                                                                 4 t 
 

Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni 
korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi LII. törvény) 
                                                                                                                             147 i 
                                                                                                                               24 n 
                                                                                                                                 4 t 
 

A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás 
az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi XLVII. törvény) 
                                                                                                                             117 i 
                                                                                                                               58 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról (az országgyűlés a zárószavazást 
elhalasztotta)  
 

A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben 
felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2017. évi LV. törvény) 
 
                                                                                                                             116 i 
                                                                                                                               25 n 
                                                                                                                               33 t 
 

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi XLVI. törvény) 
                                                                                                                             146 i 
                                                                                                                               28 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 
törvénynek és a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. 
törvénynek az európai cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerrel összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
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(2017. évi XLVIII. törvény) 
                                                                                                                             146 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                               28 t 
 

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az 
azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi XLIX. törvény) 
                                                                                                                             121 i 
                                                                                                                               24 n 
                                                                                                                               27 t 

 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról 

szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi L. törvény) 
                                                                                                                             117 i 
                                                                                                                               28 n 
                                                                                                                               30 t 
 

A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles 
nyilvántartásáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi XLIII. törvény) 
                                                                                                                             146 i 
                                                                                                                                 3 n 
                                                                                                                               24 t 
 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 
és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi LVI. törvény) 
                                                                                                                             117 i 
                                                                                                                               57 n 
                                                                                                                                 1 t 
 

Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi LIV. törvény) 
                                                                                                                             145 i 
                                                                                                                               28 n 
                                                                                                                                 1 t 

 
Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Magyarország 

Alaptörvényének hetedik módosítása (benyújtó: Szél Bernadett és Hadházy Ákos, LMP) 
 

Egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
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A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
224. ülésnap – 2017. május 17. 
 

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános 
vitájának megkezdése 

 
 
 
 
 
 
225. ülésnap – 2017. május 18. 
 

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános 
vitájának folytatása 
 

Az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat újra 
megnyitott általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
226. ülésnap – 2017. május 19. 
 

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános 
vitájának folytatása és lezárása  
 

Egyes törvényeknek a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek létrehozásával összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és a konzuli védelemről szóló 2001. évi 
XLVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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227. ülésnap – 2017. május 22. 
 

Azonnali kérdések és kérdések 
 
Politikai vita a magyar vidék gazdasági és társadalmi felemeléséhez szükséges lépésekről  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
228. ülésnap – 2017. május 29. 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: Az atomenergia 
2015. évi hazai alkalmazásának biztonságáról (gazdasági bizottság) 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2016. évi tevékenységéről (kulturális bizottság) 
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: A nyugati demokráciák ellen irányuló 
orosz dezinformációs tevékenységről (benyújtó: Szél Bernadett és Hadházy Ákos, LMP) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Egyes törvényeknek a közpénzből 
finanszírozott propagandát megtiltó, valamint az állami médiaköltések nyilvánosságát megteremtő 
módosításáról (benyújtó: Ikotity István és Hadházy Ákos, LMP) 
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: A 2020. év Trianon Emlékévvé 
nyilvánításáról (benyújtó: Szávay István és Farkas Gergely, Jobbik) 
 

Egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a zárószavazás előtti jelentés és a zárószavazás előtti módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

A pénzügyi piacok működését és a pénzügyi eszközök kereskedését szabályozó törvények 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása 
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A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a 

bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

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

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

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjával összefüggő egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

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

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények 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 muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 
2008. évi XCIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása 
 

Egyes törvényeknek az üzleti környezet jogi versenyképességének növelése érdekében 
szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító 
javaslat megtárgyalása 
 

A választottbíráskodásról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
229. ülésnap – 2017. május 30. 
 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás a zárószavazás előtti módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi LXV. törvény) 
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                                                                                                                             113 i 
                                                                                                                               34 n 
                                                                                                                               19 t 
 

Egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi LVII. törvény) 
                                                                                                                             113 i 
                                                                                                                               26 n 
                                                                                                                               27 t 
 

A pénzügyi piacok működését és a pénzügyi eszközök kereskedését szabályozó törvények 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi LXIX. törvény) 
                                                                                                                             119 i 
                                                                                                                               27 n 
                                                                                                                               22 t 
 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi LXVI. törvény) 
                                                                                                                             114 i 
                                                                                                                               49 n 
                                                                                                                                 6 t 
 

Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi LVIII. törvény) 
                                                                                                                             113 i 
                                                                                                                               36 n 
                                                                                                                               19 t 
 

Az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi LXIV. törvény) 
                                                                                                                             131 i 
                                                                                                                               36 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjával összefüggő egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi LXII. törvény) 
                                                                                                                             113 i 
                                                                                                                               36 n 
                                                                                                                               19 t 
 

Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi LXIII. törvény) 
                                                                                                                             131 i 
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                                                                                                                               31 n 
                                                                                                                                 5 t 
 

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi LIX. törvény) 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                               30 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi LXX. törvény) 
                                                                                                                             112 i 
                                                                                                                               56 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi LXVII. törvény) 
                                                                                                                             113 i 
                                                                                                                               36 n 
                                                                                                                               19 t 
 

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 
2008. évi XCIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi LXVIII. törvény) 
                                                                                                                             113 i 
                                                                                                                               55 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Egyes törvényeknek az üzleti környezet jogi versenyképességének növelése érdekében 
szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2017. évi LXI. törvény) 
                                                                                                                             117 i 
                                                                                                                               28 n 
                                                                                                                               22 t 
 

A választottbíráskodásról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, 
majd zárószavazás 
(2017. évi LX. törvény) 
                                                                                                                             136 i 
                                                                                                                                 2 n 
                                                                                                                               29 t 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A nyugati demokráciák 
ellen irányuló orosz dezinformációs tevékenységről (benyújtó: Szél Bernadett és Hadházy Ákos, 
LMP) 
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Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Egyes törvényeknek a 

közpénzből finanszírozott propagandát megtiltó, valamint az állami médiaköltések nyilvánosságát 
megteremtő módosításáról (benyújtó: Ikotity István és Hadházy Ákos, LMP) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A 2020. év Trianon 
Emlékévvé nyilvánításáról (benyújtó: Szávay István és Farkas Gergely, Jobbik) 
 

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A Magyarország és a Kambodzsai Királyság között létrejött, a beruházások ösztönzéséről és 
kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A veszélyes áruk szállításával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

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

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

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes törvények kiemelt nemzeti emlékhellyel összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, az Egészségügyi 
Világszervezet Európai Regionális Bizottságának 2017. szeptember 11-14. között Budapesten, 
Magyarországon tartandó 67. ülésszakának megszervezéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, szakmai tanácsadási 
együttműködési kapcsolatok létrehozására irányuló Alapmegállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény A 
melléklete módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

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

Az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti multilaterális 
Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
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230. ülésnap – 2017. május 31. 
 

A „Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2016. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló 
az intézmény működéséről az Országgyűlés részére” című beszámoló elfogadásáról szóló határozati 
javaslat általános vitája 
 

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

A burkolt pártfinanszírozás megakadályozásáról és az átlátható kampányfinanszírozás 
biztosításáról szóló törvényjavaslat újra megnyitott 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 Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Szerb Köztársaság 
közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő 
csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Új-Zéland közötti kapcsolatokról 
és együttműködésről szóló partnerségi megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
231. ülésnap – 2017. június 6. 
 

Azonnali kérdések és kérdések 
 

Politikai vita az igazságos és méltányos nyugdíjrendszer kialakításához szükséges 
intézkedésekről 
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232. ülésnap – 2017. június 12. 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 2016. évi tevékenységéről (kulturális 
bizottság) 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal országgyűlési beszámolója 2016 (gazdasági bizottság) 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A Független 
Rendészeti Panasztestület beszámolója a 2014-2016. évi tapasztalatairól (honvédelmi és rendészeti 
bizottság) 
 

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása, majd szavazás az összegző módosító javaslatról 
 

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása, majd szavazás az összegző módosító 
javaslatról 
 

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

A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása  
 

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

A titkos információgyűjtés szabályainak az új büntetőeljárási törvénnyel összefüggő, 
továbbá a bírósági végrehajtás során a sértettnek megítélt polgári jogi követelések kielégítési 
sorrendjére vonatkozó rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és 
az összegző módosító javaslat megtárgyalása  
 

A burkolt pártfinanszírozás megakadályozásáról és az átlátható kampányfinanszírozás 
biztosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása  
 

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

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása  
 

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, 
valamint a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi 
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életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása  
 

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

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

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a 
gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása  
 

Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
  

Egyes törvényeknek a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek létrehozásával összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
233. ülésnap – 2017. június 13. 
 

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2016. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az 
intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról című határozati 
javaslat zárószavazása 
 

A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi LXXVI. törvény) 
                                                                                                                             130 i 
                                                                                                                               44 n 
                                                                                                                               24 t 
 

A büntetőeljárásról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2017. évi XC. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
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                                                                                                                             154 i 
                                                                                                                               10 n 
                                                                                                                               34 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             154 i 
                                                                                                                                 7 n 
                                                                                                                               33 t 
 

A titkos információgyűjtés szabályainak az új büntetőeljárási törvénnyel összefüggő, 
továbbá a bírósági végrehajtás során a sértettnek megítélt polgári jogi követelések kielégítési 
sorrendjére vonatkozó rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi XCIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             154 i 
                                                                                                                               39 n 
                                                                                                                                 5 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             154 i 
                                                                                                                               34 n 
                                                                                                                                 5 t 
 

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

Egyes törvények kiemelt nemzeti emlékhellyel összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi XCIX. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             130 i (65,7%) 
                                                                                                                               67 n 
                                                                                                                                 1 t 
(a minősített többséget igénylő rész elutasítva) 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             153 i 
                                                                                                                               40 n 
                                                                                                                                 1 t 
 

Egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes egyházi tulajdonba adásáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi LXXIV. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             159 i  
                                                                                                                               38 n 
                                                                                                                                 0 t 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             154 i 
                                                                                                                               38 n 
                                                                                                                                 0 t 
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Az ügyvédi tevékenységről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 

javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi LXXVIII. törvény) 
                                                                                                                             130 i 
                                                                                                                                 3 n 
                                                                                                                               61 t 
 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi XCVI. törvény) 
                                                                                                                             135 i 
                                                                                                                               28 n 
                                                                                                                               30 t 
 

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: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi LXXXVII. törvény) 
                                                                                                                             153 i 
                                                                                                                               40 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a 
gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi XCV. törvény) 
                                                                                                                              133 i 
                                                                                                                               34 n 
                                                                                                                               25 t 
 

Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi LXXII. törvény) 
                                                                                                                             129 i 
                                                                                                                               64 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi LXXVII. törvény) 
                                                                                                                             153 i 
                                                                                                                               31 n 
                                                                                                                                 2 t 
 

Egyes törvényeknek a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek létrehozásával összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi LXXXIX. törvény) 
                                                                                                                             129 i 
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                                                                                                                               61 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án 
kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása, szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi LXXI. törvény) 
                                                                                                                             191 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és 
az összegző módosító javaslat megtárgyalása, szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2017. évi LXXV. törvény) 
                                                                                                                             124 i 
                                                                                                                               41 n 
                                                                                                                               24 t 
 

A veszélyes áruk szállításával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása, majd zárószavazás 
(2017. évi CIII. törvény) 
                                                                                                                             154 i 
                                                                                                                               30 n 
                                                                                                                                 6 t 
 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása, szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi LXXIII. törvény) 
                                                                                                                             150 i 
                                                                                                                               34 n 
                                                                                                                                 5 t 
 

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

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Szerb Köztársaság 
közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő 
csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és a konzuli védelemről szóló 2001. évi 
XLVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
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Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A Lex CEU eltörléséről (benyújtó: Szakács 

László 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 Szakács László, MSZP) 

 
Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: A közszférában kialakult bérfeszültségek 

enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről (benyújtó: Szakács László és mások, MSZP) 
 
Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A tisztességes eljárás európai uniós 

követelményeknek megfelelő védelméről és a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
(benyújtó: Szakács László és mások, MSZP) 

 
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: Szél Bernadett és Hadházy Ákos, LMP) 

 
Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Egyes törvényeknek a nyugdíjasok 

helyzetének javítását célzó módosításáról (benyújtó: Schmuck Erzsébet, LMP) 
 
Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Magyarország Alaptörvényének hetedik 

módosításáról (benyújtó: Vona Gábor és mások, Jobbik) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
234. ülésnap – 2017. június 14. 
 

Az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény A 
melléklete módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi CII. törvény) 
                                                                                                                             195 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. 
november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2017. évi CI. törvény) 
                                                                                                                             194 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
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Az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti multilaterális 
Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi XCI. törvény) 
                                                                                                                             195 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Magyarország és a Kambodzsai Királyság között létrejött, a beruházások ösztönzéséről és 
kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi LXXXIII. törvény) 
                                                                                                                             194 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, az Egészségügyi 
Világszervezet Európai Regionális Bizottságának 2017. szeptember 11-14. között Budapesten, 
Magyarországon tartandó 67. ülésszakának megszervezéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi LXXXV. törvény) 
                                                                                                                             195 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, szakmai tanácsadási 
együttműködési kapcsolatok létrehozására irányuló Alapmegállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi LXXXIV. törvény) 
                                                                                                                             195 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Új-Zéland közötti kapcsolatokról 
és együttműködésről szóló partnerségi megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2017. évi LXXX. törvény) 
                                                                                                                             194 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Magyarország Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen 
munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2017. évi LXXXI. törvény) 
                                                                                                                             195 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Magyarország és az Észt Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös 
védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi LXXXII. törvény) 
                                                                                                                              195 i 
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                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A burkolt pártfinanszírozás megakadályozásáról és az átlátható kampányfinanszírozás 
biztosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(elfogadott módosító indítvány nyomán a véglegesnek szánt, de ki nem hirdetett cím: egyes 
törvényeknek az átlátható kampánytevékenység érdekében szükséges módosításáról) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             131 i (66,2%) 
                                                                                                                               67 n 
                                                                                                                                 0 t 
(A minősített többséget igénylő rész elutasítva.) 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             131 i 
                                                                                                                               64 n 
                                                                                                                                 0 t 
(A törvényt a köztársasági elnök megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek. Új változatban 
elfogadva június 23-án. ) 
 

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi XCVII. törvény) 
                                                                                                                             177 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                               11 t 
 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és a konzuli védelemről szóló 2001. évi 
XLVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi XCII. törvény) 
                                                                                                                             131 i 
                                                                                                                               30 n 
                                                                                                                               28 t 
 

A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi XCVIII. törvény) 
                                                                                                                             125 i 
                                                                                                                                 2 n 
                                                                                                                               62 t 
 

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Szerb Köztársaság 
közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő 
csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi LXXIX. törvény) 
                                                                                                                             190 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A 2017. év Szent László-emlékévvé nyilvánításáról szóló határozati javaslat összevont vitája 
(a házszabálytól eltérve**) 
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A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és más kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény és egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat összevont vitája (kivételes eljárásban****) 
 

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárba történő 
beolvadásához szükséges törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
235. ülésnap – 2017. június 15. 
 

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi LXXXVI. törvény) 
                                                                                                                             127 i 
                                                                                                                               62 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi C. törvény) 
                                                                                                                             127 i 
                                                                                                                               62 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A 2017. év Szent László-emlékévvé nyilvánításáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
(a házszabálytól eltérve**) 
 

Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény és egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás (kivételes eljárásban****) 
(2017. évi XCIV. törvény) 
                                                                                                                             126 i 
                                                                                                                               57 n 
                                                                                                                                 2 t 
 

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi LXXXVIII. törvény) 
                                                                                                                             156 i 
                                                                                                                               27 n 
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                                                                                                                                 1 t 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A Lex CEU eltörléséről 
(benyújtó: Szakács László 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 Szakács László, MSZP) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A közszférában kialakult 
bérfeszültségek enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről (benyújtó: Szakács László és 
mások, MSZP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A tisztességes eljárás 
európai uniós követelményeknek megfelelő védelméről és a közpénzből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról (benyújtó: Szakács László és mások, MSZP) 
 

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: Szél Bernadett és Hadházy Ákos, LMP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Egyes törvényeknek a 
nyugdíjasok helyzetének javítását célzó módosításáról (benyújtó: Schmuck Erzsébet, LMP) 

 
Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Magyarország 

Alaptörvényének hetedik módosításáról (benyújtó: Vona Gábor és mások, Jobbik) 
 
 
 
NYÁRI RENDKÍVÜLI ÜLÉSSZAK 
 
 
 
236. ülésnap – 2017. június 23.  (rendkívüli ülés) 
 

A burkolt pártfinanszírozás megakadályozásáról és az átlátható kampányfinanszírozás 
biztosításáról szóló törvényjavaslat: a törvényalkotási bizottság módosító javaslatának 
megtárgyalása, szavazás róla, majd zárószavazás (újabb elfogadott módosító indítvány nyomán a 
kihirdetett cím: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV . törvény módosításáról  ) 
(A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött törvény.) 
(2017. évi CIV. törvény) 
                                                                                                                             123 i 
                                                                                                                               68 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
237. ülésnap – 2017. augusztus 21.  (rendkívüli ülés) 
 
 Határozatképtelenség miatt az ellenzéki kezdeményezésre összehívott ülésen a tervezett 
napirendi pontokat nem tárgyalták meg, csak napirend előtti felszólalások hangzottak el. 
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ŐSZI ÜLÉSSZAK 
 
 
 
 
 
238. ülésnap – 2017. szeptember 18. 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A Gazdasági 
Versenyhivatal 2016. évi tevékenységéről és a Versenytörvény alkalmazása során szerzett, a 
verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról (gazdasági 
bizottság) 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A Bethlen Gábor 
Alap 2016. évi tevékenységéről és működéséről (nemzeti összetartozás bizottsága) 
 

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

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

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

A jogtipró ukrán oktatási törvény elítéléséről és az ellene való fellépésről szóló határozati 
javaslat összevont vitája (a házszabálytól eltérve**) 
 

A Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az 
adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Budapesten, 
2002. szeptember 11-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzék kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Kanada, valamint az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési 
megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele 
céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
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A felelősségnek a belvízi hajózásban való korlátozásáról szóló strasbourgi egyezmény 
(CLNI 2012) kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam Kormánya közötti 
euromediterrán légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való 
csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása a korrupciós 
bűncselekmények elévülési idejének emelése érdekében című törvényjavaslat összevont vitája (a 
házszabálytól eltérve**) 
 
 
 
 
 
 
 
 
239. ülésnap – 2017. szeptember 19. 
 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településkép védelméről 
szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXIV. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat összevont vitája, a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása és szavazása, majd zárószavazás (kivételes eljárásban****) 
(2017. évi CV. törvény) 
                                                                                                                             121 i 
                                                                                                                               49 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A jogtipró ukrán oktatási törvény elítéléséről és az ellene való fellépésről szóló határozati 
javaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása és szavazása, majd  
zárószavazás (a házszabálytól eltérve**) 
 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása a korrupciós 
bűncselekmények elévülési idejének emelése érdekében című törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása és szavazása, majd  zárószavazás (a 
házszabálytól eltérve**) 
(2017. évi CVI. törvény) 
                                                                                                                              170 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és egyes igazságügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

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



A törvényhozás krónikája – 2017   44/81 

 
A használati minták oltalmára vonatkozó szabályozás módosításáról szóló törvényjavaslat 

általános vitája 
 

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes 
bírósági nemperes eljárásokról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban 
történő alkalmazásáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
240. ülésnap – 2017. szeptember 20. 
 

A Magyarország Kormánya és Maryland Állam között a felsőoktatás területén történő 
együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a diplomáciai 
ingatlanok jogi helyzetének kölcsönös rendezéséről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

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

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Vietnami Szocialista 
Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz csatolt, a Horvát 
Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült 
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyar Köztársaság megyéiről, a megyék nevéről és székhelyéről szóló 67/1990. (VIII. 
14.) OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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241. ülésnap – 2017. szeptember 25. 
 
 

Azonnali kérdések és kérdések 
 
 
 
 
242. ülésnap – 2017. október 2. 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A védett természeti 
területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény végrehajtásáról 
(fenntartható fejlődés bizottsága) 
 

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

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A sajtószabadságról és a médiatartalmak 
alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény módosításáról (benyújtó: Duró Dóra, Jobbik) 
 

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárba történő 
beolvadásához szükséges törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az 
összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és más kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító 
javaslat megtárgyalása 
 

A Magyar Köztársaság megyéiről, a megyék nevéről és székhelyéről szóló 67/1990. (VIII. 
14.) OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító 
javaslat megtárgyalása 
 

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és egyes igazságügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

A bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes 
bírósági nemperes eljárásokról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

A használati minták oltalmára vonatkozó szabályozás módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések megtárgyalása 
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243. ülésnap – 2017. október 3. 
 

A Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a minősített adatok 
cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2017.évi CXV. törvény) 
                                                                                                                              160 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között a minősített adatok 
cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2017.évi CXVI. törvény) 
                                                                                                                              162 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a minősített adatok 
cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2017.évi CXVII. törvény) 
                                                                                                                              161 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az 
adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Budapesten, 
2002. szeptember 11-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzék kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2017.évi CXII. törvény) 
                                                                                                                              161 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Vietnami Szocialista 
Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz csatolt, a Horvát 
Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült 
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017.évi CX. törvény) 
                                                                                                                              162 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a diplomáciai 
ingatlanok jogi helyzetének kölcsönös rendezéséről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2017.évi CXIII. törvény) 
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                                                                                                                              162 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Afganisztáni Iszlám 
Köztársaság közötti partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2017.évi CXI. törvény) 
                                                                                                                              163 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Magyarország Kormánya és Maryland Állam között a felsőoktatás területén történő 
együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017.évi CXIV. törvény) 
                                                                                                                              148 i 
                                                                                                                                15 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

A Kanada, valamint az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési 
megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele 
céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2017.évi CVIII. törvény) 
                                                                                                                              163 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  1 t 
 

A felelősségnek a belvízi hajózásban való korlátozásáról szóló strasbourgi egyezmény 
(CLNI 2012) kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017.évi CVII. törvény) 
                                                                                                                              158 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  6 t 
 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam Kormánya közötti 
euromediterrán légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való 
csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017.évi CIX. törvény) 
                                                                                                                              164 i 
                                                                                                                                  0 n 
                                                                                                                                  0 t 
 

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárba történő 
beolvadásához szükséges törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017.évi CXXI. törvény) 
                                                                                                                             112 i 
                                                                                                                               51 n 
                                                                                                                                 1 t 
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A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és más kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2017.évi CXXIII. törvény) 
                                                                                                                             112 i 
                                                                                                                               23 n 
                                                                                                                               29 t 
 

A Magyar Köztársaság megyéiről, a megyék nevéről és székhelyéről szóló 67/1990. (VIII. 
14.) OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2017.évi CXXII. törvény) 
                                                                                                                             141 i 
                                                                                                                               17 n 
                                                                                                                                 5 t 
 

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és egyes igazságügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017.évi CXIX. törvény) 
                                                                                                                             120 i 
                                                                                                                               19 n 
                                                                                                                               25 t 
 

A bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes 
bírósági nemperes eljárásokról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017.évi CXVIII. törvény) 
                                                                                                                             117 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                               46 t 
 

A használati minták oltalmára vonatkozó szabályozás módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2017.évi CXX. törvény) 
                                                                                                                             140 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                               23 t 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A sajtószabadságról és a 
médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény módosításáról (benyújtó: Duró 
Dóra, Jobbik) 
 

Az átmeneti bányászjáradékban részesülők közérdekű nyugdíjas szövetkezeten keresztül 
történő foglalkoztatása érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
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Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Albán Köztársaság 
közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő 
csatlakozásának figyelembevételéről készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő 
egyes törvények és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, egyes büntető tárgyú törvények, valamint 
az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. 
törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
244. ülésnap – 2017. október 4. 
 

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyes migrációs tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
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245. ülésnap – 2017. október 9. 
 

Azonnali kérdések és kérdések 
 
 
 
 
 
246. ülésnap – 2017. október 16. 
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: Az eurózónához való csatlakozási 
folyamat megkezdéséről (benyújtó: Szelényi Zsuzsanna, független) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A kormányzat által indokolatlanul magasan 
tartott energiarárak igazságos csökkentése érdekében a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 
2013. évi LIV. törvény módosításáról (benyújtó: Tóth Bertalan és Szakács László, MSZP) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Magyarország Alaptörvényének hetedik 
módosításáról (benyújtó: Staudt Gábor és Mirkóczki Ádám, Jobbik) 
 

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések 
és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények 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 
 

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

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

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása 
 

A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban 
történő alkalmazásáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító 
javaslat megtárgyalása 
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A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. 
törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 
 
 
 
 
 
247. ülésnap – 2017. október 17. 
 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a nemzeti felsőoktatásról szóló 
2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat összevont vitája, a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása és szavazása, majd zárószavazás (kivételes eljárásban****) 
(2017. évi CXXVII. törvény) 
                                                                                                                             118 i 
                                                                                                                               31 n 
                                                                                                                                 1 t 
 

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Albán Köztársaság 
közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő 
csatlakozásának figyelembevételéről készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2017. évi CXXIV. törvény) 
                                                                                                                             174 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CXXV. törvény) 
                                                                                                                             146 i 
                                                                                                                               27 n 
                                                                                                                                 3 t 
 

A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
 (A köztársasági elnök nem írta alá, megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek.) 
(Módosított változatban elfogadva október 31-én.) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             119 i  (66,48%) 
                                                                                                                               37 n 
                                                                                                                               23 t 
(A minősített többséget igénylő rész elutasítva.) 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             119 i 
                                                                                                                               33 n 
                                                                                                                               23 t 
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A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CXXXI. törvény) 
                                                                                                                             113 i 
                                                                                                                               29 n 
                                                                                                                               26 t 
 

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CXXVI. törvény) 
                                                                                                                             140 i 
                                                                                                                               26 n 
                                                                                                                                 2 t 
 

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, 
majd zárószavazás 
(2017. évi CXXX. törvény) 
                                                                                                                             112 i 
                                                                                                                               27 n 
                                                                                                                               27 t 
 

A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban 
történő alkalmazásáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2017. évi CXXVIII. törvény) 
                                                                                                                             111 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                               54 t 
 

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. 
törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CXXIX. törvény) 
                                                                                                                             133 i 
                                                                                                                               30 n 
                                                                                                                                 1 t 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az eurózónához való 
csatlakozási folyamat megkezdéséről (benyújtó: Szelényi Zsuzsanna, független) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A kormányzat által 
indokolatlanul magasan tartott energiarárak igazságos csökkentése érdekében a rezsicsökkentések 
végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosításáról (benyújtó: Tóth Bertalan és Szakács 
László, MSZP) 
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Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Magyarország 
Alaptörvényének hetedik módosításáról (benyújtó: Staudt Gábor és Mirkóczki Ádám, Jobbik) 
 

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság 
közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás, valamint az ahhoz csatolt 
jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia és Hercegovina 
közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő 
csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A Kormánytisztviselői Döntőbizottság elnevezésének megváltoztatásával összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes törvényeknek a gyermekek fokozottabb védelme érdekében szükséges módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Wacław Felczak Alapítványrólszóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a Magyar Köztársaság és az Osztrák 
Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatandó 
együttműködésről szóló, Heiligenbrunnban, 2004. június 6-án aláírt Szerződés módosításáról szóló 
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös 
államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és 
rekonstrukciójáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
248. ülésnap – 2017. október 18. 
 

A Magyar Nemzeti Bank 2016. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról 
szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A szociális hozzájárulási adó csökkentéséről és a kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes állam által nyújtott támogatások és ösztöndíjak adómentességéről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
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A megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi 
irányelvben előírt kötelezettségek végrehajtása céljából a Magyar Köztársaság, valamint a 
Csatorna-szigetek, a Man-sziget és a függő vagy társult karibi területek között aláírt 
Megállapodások megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 2005. évi LII. törvényben kihirdetett 
Megállapodásokhoz kapcsolódó módosításokról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A magyar jelnyelv napjáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
249. ülésnap – 2017. október 19. 
 

A Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli kárrendezéséről szóló határozati javaslat általános 
vitája 
 

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
250. ülésnap – 2017. október 24. 
 

Azonnali kérdések és kérdések 
 
 
 
251. ülésnap – 2017. október 30. 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: Országgyűlési 
beszámoló a Nemzeti Emlékezet Bizottsága 2016. évi tevékenységéről (igazságügyi bizottság) 
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A nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása  
 

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

A Kormánytisztviselői Döntőbizottság elnevezésének megváltoztatásával összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása  
 

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

A magyar jelnyelv napjáról szóló határozati javaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, egyes büntető tárgyú törvények, valamint 
az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása  
 

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő 
egyes törvények és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása  
 

Egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása  
 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása  
 

Egyes állam által nyújtott támogatások és ösztöndíjak adómentességéről szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása  
 

Az átmeneti bányászjáradékban részesülők közérdekű nyugdíjas szövetkezeten keresztül 
történő foglalkoztatása érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása  
 

A Minority SafePack európai polgári kezdeményezés támogatásáról szóló határozati javaslat 
összevont vitája (a házszabálytól eltérve**) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi 
LIII. törvénynek a kilakoltatási moratórium megújításához szükséges módosításáról (benyújtó: 
Hadházy Ákos és Schmuck Erzsébet, LMP) 
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252. ülésnap – 2017. október 31. 
 

A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a törvényalkotási bizottság jelentésének és módosító javaslatának vitája, szavazása, 
majd zárószavazás 
(a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött törvény) 
(2017. évi CXXXIV. törvény) 
                                                                                                                             117 i 
                                                                                                                               58 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a Magyar Köztársaság és az Osztrák 
Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatandó 
együttműködésről szóló, Heiligenbrunnban, 2004. június 6-án aláírt Szerződés módosításáról szóló 
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi CXLI. törvény) 
                                                                                                                             174 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia és Hercegovina 
közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő 
csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2017. évi CXL. törvény) 
                                                                                                                             174 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös 
államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és 
rekonstrukciójáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi CXLII. törvény) 
                                                                                                                             175 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Magyar Nemzeti Bank 2016. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról 
szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A Minority SafePack európai polgári kezdeményezés támogatásáról szóló határozati javaslat 
határozathozatala (a házszabálytól eltérve**) 
 

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
összevont vitája és határozathozatala (a házszabálytól eltérve**) 
(2017. évi CXXXV. törvény) 
                                                                                                                             176 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
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A nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CXXXVII. törvény) 
                                                                                                                             144 i 
                                                                                                                               28 n 
                                                                                                                                 4 t 
 

Az egyes migrációs tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CXLIII. törvény) 
                                                                                                                             141 i 
                                                                                                                               29 n 
                                                                                                                                 5 t 
 

A Kormánytisztviselői Döntőbizottság elnevezésének megváltoztatásával összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi CXXXIX. törvény) 
                                                                                                                             144 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                               31 t 
 

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CXXXVIII. törvény) 
                                                                                                                             147 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                               30 t 
 

A magyar jelnyelv napjáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, egyes büntető tárgyú törvények, valamint 
az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CXLIV. törvény) 
                                                                                                                             145 i 
                                                                                                                               32 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő 
egyes törvények és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CXXXVI. törvény) 
                                                                                                                             119 i 
                                                                                                                               31 n 
                                                                                                                               27 t 
 

Egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CXLV. törvény) 
                                                                                                                             117 i 
                                                                                                                               34 n 
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                                                                                                                               25 t 
 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi CXXXIII. törvény) 
                                                                                                                             176 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Egyes állam által nyújtott támogatások és ösztöndíjak adómentességéről szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CXXXII. törvény) 
                                                                                                                             177 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az átmeneti bányászjáradékban részesülők közérdekű nyugdíjas szövetkezeten keresztül 
történő foglalkoztatása érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CXLVI. törvény) 
                                                                                                                             144 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                               33 t 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A bírósági végrehajtásról 
szóló 1994. évi LIII. törvénynek a kilakoltatási moratórium megújításához szükséges módosításáról 
(benyújtó: Hadházy Ákos és Schmuck Erzsébet, LMP) 
 

Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 
2013. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

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

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi egységes költségvetésének 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi egységes költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
253. ülésnap – 2017. november 2. 
 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
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Az áruk ideiglenes behozatali eljárás alá vonására vonatkozó A. T. A. igazolványról szóló 
Vámegyezmény és módosítása kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az adózás rendjéről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az adóigazgatási rendtartásról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A sportvállalkozásokat érintő egyes adózási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő 
törvények és egyes egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
254. ülésnap – 2017. november 3. 
 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A fiatalok életkezdési támogatásának kiterjesztésével kapcsolatos törvénymódosításokról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és a világörökségről szóló 2011. 
évi LXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 



A törvényhozás krónikája – 2017   60/81 

 
 
 
 
 
 
255. ülésnap – 2017. november 6. 
 

Azonnali kérdések és kérdések  
 
Politikai vita a devizahitel-károsultak érdekében szükséges lépésekről 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
256. ülésnap – 2017. november 13. 
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: Az Európai Ügyészséghez (EPPO) való 
csatlakozásról (benyújtó: Kónya Péter, független) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A leghatékonyabb rákelleni gyógyszerek 
mindenki számára való elérhetővé tétele, valamint a háziorvosi rendszer működőképességének 
helyreállítása érdekében Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 
törvény módosításáról (benyújtó: Mesterházy Attila és Szakács László, MSZP) 
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: A civil szervezetek önkényes, hátrányos 
vagy ésszerűtlen megkülönböztetésének megszüntetéséről (benyújtó: Tóth Bertalan és Bárándy 
Gergely, MSZP) 
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: A FIDESZ kampánykiadásait feltáró 
vizsgálóbizottság létrehozásáról (benyújtó: 52 MSZP-, Jobbik- és LMP-képviselő) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Egyes törvényeknek a nyugdíjasok 
helyzetének javítását célzó módosításáról (benyújtó: Schmuck Erzsébet, LMP) 

 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 
A Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli kárrendezéséről szóló határozati javaslat: a 

bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 
Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 

2013. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az 
összegző módosító javaslat megtárgyalása 
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A Wacław Felczak Alapítványról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az 

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

jelentések megtárgyalása 
 
Egyes törvényeknek a gyermekek fokozottabb védelme érdekében szükséges módosításáról 

szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 
A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvényjavaslat: a 

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

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

javaslat megtárgyalása 
 
Az adóigazgatási rendtartásról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 

módosító javaslat megtárgyalása 
 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő 

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

 
A szociális hozzájárulási adó csökkentéséről és a kapcsolódó törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 

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

törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 
A sportvállalkozásokat érintő egyes adózási tárgyú törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 
A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. 

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

 
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a 

bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi egységes költségvetésének 

végrehajtásáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi egységes költségvetéséről szóló 

törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 
 
 
 
 
 
 

 
257. ülésnap – 2017. november 14. 
 

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság 
közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás, valamint az ahhoz csatolt 
jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi CLXVII. törvény) 
                                                                                                                             181 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az áruk ideiglenes behozatali eljárás alá vonására vonatkozó A. T. A. igazolványról szóló 
Vámegyezmény és módosítása kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi CLXIX. törvény) 
                                                                                                                             184 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi 
irányelvben előírt kötelezettségek végrehajtása céljából a Magyar Köztársaság, valamint a 
Csatorna-szigetek, a Man-sziget és a függő vagy társult karibi területek között aláírt 
Megállapodások megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 2005. évi LII. törvényben kihirdetett 
Megállapodásokhoz kapcsolódó módosításokról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi CLXVIII. törvény) 
                                                                                                                             178 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 5 t 
 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi CLXIV. törvény) 
                                                                                                                             153 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                               31 t 
 

A Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli kárrendezéséről szóló határozati javaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
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Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 
2013. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CLX. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             184 i   
                                                                                                                                 2 n 
                                                                                                                                 4 t 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             182 i 
                                                                                                                                 2 n 
                                                                                                                                 1 t 
 

A Wacław Felczak Alapítványról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CLXVI. törvény) 
                                                                                                                             154 i 
                                                                                                                               27 n 
                                                                                                                                 5 t 
 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi CLXII. törvény) 
                                                                                                                             155 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                               31 t 
 

Egyes törvényeknek a gyermekek fokozottabb védelme érdekében szükséges módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CXLIX. törvény) 
                                                                                                                             182 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 3 t 
 

A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi CLXV. törvény) 
                                                                                                                             147 i 
                                                                                                                               38 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CLIII. törvény) 
                                                                                                                             125 i 
                                                                                                                               30 n 
                                                                                                                               30 t 
 

Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CLII. törvény) 
                                                                                                                             154 i 
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                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                               29 t 
 

Az adózás rendjéről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2017. évi CL. törvény) 
                                                                                                                             124 i 
                                                                                                                               31 n 
                                                                                                                               29 t 
 

Az adóigazgatási rendtartásról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CLI. törvény) 
                                                                                                                             123 i 
                                                                                                                               30 n 
                                                                                                                               30 t 
 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő 
törvények és egyes egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CLIX. törvény) 
                                                                                                                             146 i 
                                                                                                                               29 n 
                                                                                                                                 9 t 
 

A szociális hozzájárulási adó csökkentéséről és a kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi CLVI. törvény) 
                                                                                                                             155 i 
                                                                                                                               27 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CLIV. törvény) 
                                                                                                                             130 i 
                                                                                                                                 2 n 
                                                                                                                               51 t 
 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CLV. törvény) 
                                                                                                                             126 i 
                                                                                                                               33 n 
                                                                                                                               25 t 
 

A sportvállalkozásokat érintő egyes adózási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CLXIII. törvény) 
                                                                                                                             124 i 
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                                                                                                                               59 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2017. évi CLVII. törvény) 
                                                                                                                             146 i 
                                                                                                                                 5 n 
                                                                                                                               32 t 
 

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CLXI. törvény) 
                                                                                                                             183 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás 
az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CLVIII. törvény) 
                                                                                                                             123 i 
                                                                                                                                 5 n 
                                                                                                                               56 t 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi egységes költségvetésének 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi CXLVII. törvény) 
                                                                                                                             123 i 
                                                                                                                               61 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi egységes költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi CXLVIII. törvény) 
                                                                                                                             124 i 
                                                                                                                               60 n 
                                                                                                                                 1 t 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az Európai 
Ügyészséghez (EPPO) való csatlakozásról (benyújtó: Kónya Péter, független) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A leghatékonyabb rákelleni 
gyógyszerek mindenki számára való elérhetővé tétele, valamint a háziorvosi rendszer 
működőképességének helyreállítása érdekében Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 
szóló 2017. évi C. törvény módosításáról (benyújtó: Mesterházy Attila és Szakács László, MSZP) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A civil szervezetek 
önkényes, hátrányos vagy ésszerűtlen megkülönböztetésének megszüntetéséről (benyújtó: Tóth 
Bertalan és Bárándy Gergely, MSZP) 
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Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A FIDESZ 
kampánykiadásait feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról (benyújtó: 52 MSZP-, Jobbik- és LMP-
képviselő) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Egyes törvényeknek a 
nyugdíjasok helyzetének javítását célzó módosításáról (benyújtó: Schmuck Erzsébet, LMP) 
 

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével 
összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

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

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

Az agrárium versenyképességének javítása érdekében egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekek sérelmére elkövetett szexuális 
erőszakkal szembeni fokozottabb büntetőjogi védelemről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Strasbourgban, 1959. április 20-án kelt, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai 
egyezmény második kiegészítő jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a 
közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes 
jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A váltójogi szabályokról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az üzleti titok védelméről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
258. ülésnap – 2017. november 15. 
 

A hazatérés falvairól szóló határozati javaslat általános vitája 
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A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint egyes törvények szervezett 
utazási tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

Az állami vagyonnal és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az energetikai tárgyú törvények, valamint azokkal összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes oktatási, szakképzési és felnőttképzési törvények és az azokkal összefüggő tárgyú 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
259. ülésnap – 2017. november 16. 
 

Az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a Magyarország és Mongólia 
közötti kétoldalú nemzetközi szerződések hatályának rendezéséről szóló Jegyzőkönyv 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország és a Kínai Népköztársaság (Heilongjiang Tartomány Oktatási 
Minisztériuma) között a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem oktatási tevékenységének 
Magyarországon való támogatásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án 
kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, 
Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között az 
egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten 1966. június 15. napján aláírt egyezmény 
kihirdetéséről szóló 1969. évi 16. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
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Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyar Sport Napjáról, a Magyar Parasport Napjáról és a Magyar Diáksport Napjáról 
szóló határozati javaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
260. ülésnap – 2017. november 20. 
 

Azonnali kérdések és kérdések 
 
 
 

 
 
261. ülésnap – 2017. november 27. 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A honvédelmi 
feladatok 2016. évi megvalósításáról, a Magyar Honvédség felkészítéséről, állapotáról és 
fejlesztéséről (honvédelmi és rendészeti bizottság) 
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: Az igazságos és méltányos 
nyugdíjrendszer megteremtéséhez valamint a rászoruló idősek és az ápolásukat végzők 
megélhetésének fokozottabb támogatásához szükséges intézkedésekről (benyújtó: Korózs Lajos és 
mások, MSZP) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Egyes törvényeknek az egyedülálló szülőket 
segítő módosításáról (benyújtó: Szél Bernadett és mások, LMP) 
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: A családtámogatások bővítésének 
szükségességéről (benyújtó: Duró Dóra és mások, Jobbik) 
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: A Visegrádi Csoport (V4) megerősítéséről 
és bővítéséről. (benyújtó: Vona Gábor és mások, Jobbik) 
 

A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
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A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

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

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

Az agrárium versenyképességének javítása érdekében egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A fiatalok életkezdési támogatásának kiterjesztésével kapcsolatos törvénymódosításokról 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekek sérelmére elkövetett szexuális 
erőszakkal szembeni fokozottabb büntetőjogi védelemről szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 
 
 
 
 
 
262. ülésnap – 2017. november 28. 
 

A Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a Magyarország és Mongólia 
közötti kétoldalú nemzetközi szerződések hatályának rendezéséről szóló Jegyzőkönyv 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi CLXXVI. törvény) 
                                                                                                                             155 i 
                                                                                                                                 3 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Strasbourgban, 1959. április 20-án kelt, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai 
egyezmény második kiegészítő jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2017. évi CLXXIII. törvény) 
                                                                                                                             170 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
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Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án 

kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2017. évi CLXXI. törvény) 
                                                                                                                             170 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, 
Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi CLXXII. törvény) 
                                                                                                                             169 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között az 
egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten 1966. június 15. napján aláírt egyezmény 
kihirdetéséről szóló 1969. évi 16. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi CLXXV. törvény) 
                                                                                                                             169 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Magyarország és a Kínai Népköztársaság (Heilongjiang Tartomány Oktatási 
Minisztériuma) között a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem oktatási tevékenységének 
Magyarországon való támogatásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2017. évi CLXXIV. törvény) 
                                                                                                                             145 i 
                                                                                                                               24 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás 
az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CLXXXII. törvény) 
                                                                                                                             116 i 
                                                                                                                                 2 n 
                                                                                                                               52 t 
 

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2017. évi CLXX. törvény) 
                                                                                                                             116 i 
                                                                                                                               54 n 
                                                                                                                                 0 t 
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A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2017. évi CLXXXI. törvény) 
                                                                                                                             118 i 
                                                                                                                               28 n 
                                                                                                                               25 t 
 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2017. évi CLXXXIV. törvény) 
                                                                                                                             139 i 
                                                                                                                               25 n 
                                                                                                                                 7 t 
 

Az agrárium versenyképességének javítása érdekében egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CLXXXIII. törvény) 
                                                                                                                             117 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                               56 t 
 

A fiatalok életkezdési támogatásának kiterjesztésével kapcsolatos törvénymódosításokról 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról 
(Az országgyűlés a zárószavazást elhalasztotta.)                                                                                                                     
 

A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a 
közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes 
jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CLXXIX. törvény) 
                                                                                                                             119 i 
                                                                                                                               26 n 
                                                                                                                               28 t 
 

A tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekek sérelmére elkövetett szexuális 
erőszakkal szembeni fokozottabb büntetőjogi védelemről szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CLXXVII. törvény) 
                                                                                                                             173 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CLXXVIII. törvény) 
                                                                                                                             173 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
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Egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CLXXX. törvény) 
                                                                                                                             137 i 
                                                                                                                               27 n 
                                                                                                                                 7 t 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az igazságos és 
méltányos nyugdíjrendszer megteremtéséhez valamint a rászoruló idősek és az ápolásukat végzők 
megélhetésének fokozottabb támogatásához szükséges intézkedésekről (benyújtó: Korózs Lajos és 
mások, MSZP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Egyes törvényeknek az 
egyedülálló szülőket segítő módosításáról (benyújtó: Szél Bernadett és mások, LMP) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A családtámogatások 
bővítésének szükségességéről (benyújtó: Duró Dóra és mások, Jobbik) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A Visegrádi Csoport 
(V4) megerősítéséről és bővítéséről. (benyújtó: Vona Gábor és mások, Jobbik) 
 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és az egyes adótörvények és más kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A Nemzeti Emlékezet Bizottságról szóló 2013. évi CCXLI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és az Országgyűlésről szóló 
2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

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

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény és a közlekedéssel 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi XLIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a turisztikai térségek 
fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes agrárszabályozási tárgyú törvényeknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
törvénnyel összefüggő és más célú módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
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263. ülésnap – 2017. november 30. 
 

A Kúria elnökének a Kúria 2016. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az 
önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámolójának elfogadásáról szóló 
határozati javaslat általános vitája 
 

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2016. évi beszámolója elfogadásáról szóló 
határozati javaslat általános vitája 
 

Az ügyészség 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati 
javaslat általános vitája 
 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi. CXC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
264. ülésnap – 2017. december 4. 
 

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

felhasználásáról 
 
 
 
 

 
 
 
 
265. ülésnap – 2017. december 11. 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A gazdasági érdekérvényesítés 
nyilvánosságáról és a lobbisták nyilvántartásáról, valamint egyes törvények antikorrupciós tárgyú 
módosításáról (benyújtó: Hadházy Ákos és mások, LMP) 
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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*: A "Közös nevező" - az oktatáspolitika 
pártfüggetlen alapelveinek elfogadásáról (benyújtó: Ikotity István, LMP) 
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: A munkabérből való biztos megélhetés és 
a munkavállalói biztonság feltételeinek megteremtéséhez szükséges halaszthatatlan intézkedésekről 
(benyújtó: Gúr Nándor és mások, MSZP) 
 

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

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A sajtószabadságról és a médiatartalmak 
alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, valamint a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról (benyújtó: Duró Dóra és 
Mirkóczki Ádám, Jobbik) 
 

A fiatalok életkezdési támogatásának kiterjesztésével kapcsolatos törvénymódosításokról 
szóló törvényjavaslat: a zárószavazás előtti bizottsági jelentés és a zárószavazás előtti módosító 
javaslat vitája 
 

A pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és az egyes adótörvények és más kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

Egyes oktatási, szakképzési és felnőttképzési törvények és az azokkal összefüggő tárgyú 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító 
javaslat megtárgyalása 
 

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és a világörökségről szóló 2011. 
évi LXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása 
 

A hazatérés falvairól szóló határozati javaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása  
 

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével 
összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Magyar Sport Napjáról, a Magyar Parasport Napjáról és a Magyar Diáksport Napjáról 
szóló határozati javaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása  
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A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi. CXC. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

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

Egyes agrárszabályozási tárgyú törvényeknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
törvénnyel összefüggő és más célú módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az 
összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

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

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító 
javaslat megtárgyalása 
 

Az állami vagyonnal és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

Az energetikai tárgyú törvények, valamint azokkal összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint egyes törvények szervezett 
utazási tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a turisztikai térségek 
fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

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

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény és a közlekedéssel 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi XLIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
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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 és az Országgyűlésről szóló 
2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az 
összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Nemzeti Emlékezet Bizottságról szóló 2013. évi CCXLI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 
 
 
 
 
 
266. ülésnap – 2017. december 12. 
 

Az Európai Parlament Soros-terv végrehajtásáról szóló határozatával szemben című 
határozati javaslat összevont vitája, a bizottsági jelentés megtárgyalása, majd zárószavazás 
(kivételes eljárásban****) 
 

Az állam által biztosított egyes kedvezmények és juttatások kedvezményezettjeinek 
megfelelő tájékoztatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat összevont vitája, a bizottsági jelentés megtárgyalása, majd zárószavazás (kivételes 
eljárásban****) 
(2017. évi CXCVIII. törvény) 
                                                                                                                             120 i 
                                                                                                                               31 n 
                                                                                                                               26 t 
 

A Kúria elnökének a Kúria 2016. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az 
önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámolójának elfogadásáról szóló 
határozati javaslat zárószavazása 
 

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2016. évi beszámolója elfogadásáról szóló 
határozati javaslat zárószavazása 
 

Az ügyészség 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati 
javaslat zárószavazása 
 

A fiatalok életkezdési támogatásának kiterjesztésével kapcsolatos törvénymódosításokról 
szóló törvényjavaslat: szavazás a zárószavazás előtti módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CXCIII. törvény) 
                                                                                                                             177 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CXCI. törvény) 
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                                                                                                                             120 i 
                                                                                                                               33 n 
                                                                                                                               24 t 
 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és az egyes adótörvények és más kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2017. évi CXC. törvény) 
                                                                                                                             148 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                               30 t 
 

Egyes oktatási, szakképzési és felnőttképzési törvények és az azokkal összefüggő tárgyú 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2017. évi CXCII. törvény) 
                                                                                                                             118 i 
                                                                                                                                 2 n 
                                                                                                                               56 t 
 

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és a világörökségről szóló 2011. 
évi LXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CXCV. törvény) 
                                                                                                                             120 i 
                                                                                                                               55 n 
                                                                                                                                 2 t 
 

A hazatérés falvairól szóló határozati javaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, 
majd zárószavazás 
 

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével 
összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CLXXXVI. törvény) 
                                                                                                                             119 i 
                                                                                                                               26 n 
                                                                                                                                 8 t 
 

A Magyar Sport Napjáról, a Magyar Parasport Napjáról és a Magyar Diáksport Napjáról 
szóló határozati javaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és az Országgyűlésről szóló 
2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CLXXXVII. törvény) 
                                                                                                                             176 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 



A törvényhozás krónikája – 2017   78/81 

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2017. évi CXCVII. törvény) 
                                                                                                                             119 i 
                                                                                                                               28 n 
                                                                                                                               30 t 
 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CCI. törvény) 
                                                                                                                             180 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi. CXC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2017. évi CCII. törvény) 
                                                                                                                             177 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CXCVI. törvény) 
                                                                                                                             120 i 
                                                                                                                               55 n 
                                                                                                                                 2 t 
 

Egyes agrárszabályozási tárgyú törvényeknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
törvénnyel összefüggő és más célú módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CCV. törvény) 
                                                                                                                             119 i 
                                                                                                                               53 n 
                                                                                                                                 6 t 
 

A váltójogi szabályokról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, 
majd zárószavazás 
(2017. évi CLXXXV. törvény) 
                                                                                                                             146 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                               29 t 
 

Az állami vagyonnal és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CXCIX. törvény) 
                                                                                                                             119 i 
                                                                                                                               28 n 
                                                                                                                               30 t 
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Az energetikai tárgyú törvények, valamint azokkal összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CCVIII. törvény) 
                                                                                                                             120 i 
                                                                                                                               31 n 
                                                                                                                               25 t 
 
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint egyes törvények szervezett utazási 
tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás (elfogadott módosító indítvány nyomán a kihirdetett cím: 
Egyes törvények szervezett utazási tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról) 
(2017. évi CXCIV. törvény) 
                                                                                                                             145 i 
                                                                                                                                 6 n 
                                                                                                                               25 t 
 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a turisztikai térségek 
fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CCIII. törvény) 
                                                                                                                             117 i 
                                                                                                                                 8 n 
                                                                                                                               49 t 
 

A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CCVI. törvény) 
                                                                                                                             148 i 
                                                                                                                               24 n 
                                                                                                                                 4 t 
 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2017. évi CC. törvény) 
                                                                                                                             124 i 
                                                                                                                               25 n 
                                                                                                                               26 t 
 

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény és a közlekedéssel 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi XLIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CCIV. törvény) 
                                                                                                                             148 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                               27 t 
 

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CLXXXVIII. törvény) 
                                                                                                                             141 i 
                                                                                                                               24 n 
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                                                                                                                                 8 t 
 

Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CLXXXIX. törvény) 
                                                                                                                             119 i 
                                                                                                                               30 n 
                                                                                                                               24 t 
 

A Nemzeti Emlékezet Bizottságról szóló 2013. évi CCXLI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2017. évi CCVII. törvény) 
                                                                                                                             116 i 
                                                                                                                               54 n 
                                                                                                                                 1 t 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A gazdasági 
érdekérvényesítés nyilvánosságáról és a lobbisták nyilvántartásáról, valamint egyes törvények 
antikorrupciós tárgyú módosításáról (benyújtó: Hadházy Ákos és mások, 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: Hadházy Ákos és mások, LMP) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A "Közös nevező" - az 
oktatáspolitika pártfüggetlen alapelveinek elfogadásáról (benyújtó: Ikotity István, LMP) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A munkabérből való 
biztos megélhetés és a munkavállalói biztonság feltételeinek megteremtéséhez szükséges 
halaszthatatlan intézkedésekről (benyújtó: Gúr Nándor és mások, MSZP) 
 

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

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A sajtószabadságról és a 
médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, valamint a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 
módosításáról (benyújtó: Duró Dóra és Mirkóczki Ádám, Jobbik) 
 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
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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 nem 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. Ez lehetővé teszi, hogy a benyújtás után 
24 órán belül elfogadjanak egy törvényt. 
 
 
 
 


