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TÉLI RENDKÍVÜLI ÜLÉSSZAK 
 
267. ülésnap – 2018. január 30. (rendkívüli ülés) 
 
 (Az ellenzék által elsősorban „A kormány betelepítési politikájának hátterét feltáró 
vizsgálóbizottság létrehozásáról” szóló MSZP-Jobbik határozati javaslat megtárgyalására  
kezdeményezett ülés a kormánypárti képviselők távolmaradása miatt határozatképtelen volt, 
napirendjét nem tudta elfogadni, így csak napirend előtti felszólalások hangzottak el.) 
 
 
 
 
 

 
TAVASZI ÜLÉSSZAK 
 
 
 
 
268. ülésnap – 2018. február 19. 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvénynek a kötelező miniszterelnök-jelölti vita megteremtéséhez szükséges 
módosításáról (benyújtó: Tóth Bertalan, MSZP és Szabó Timea, független)  
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A fideszes oligarchák közpénzből való 
gazdagodásának felszámolása érdekében a tisztességes eljárás védelméről és a közpénzből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról (benyújtó: Tóth Bertalan és Harangozó Tamás, MSZP) 
 

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

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
összevont vitája (a házszabálytól eltérve**) 
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269. ülésnap – 2018. február 20. 
 

Az 1568. évi tordai vallásügyi törvény jelentőségéről és a Vallásszabadság Napjáról szóló 
törvényjavaslat összevont vitája és határozathozatala (a házszabálytól eltérve**) 
(2018. évi I. törvény) 
                                                                                                                             142 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Lengyelország melletti kiállásról Brüsszel nyomásgyakorlásával szemben című határozati 
javaslat összevont vitája, a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása és 
szavazása, majd zárószavazás (kivételes eljárásban****) 
 

A Budapesten megrendezendő Hungarian Open ATP World Tour tenisztorna 
megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló törvényjavaslat összevont vitája, a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása és szavazása, majd 
zárószavazás (kivételes eljárásban****) 
(A köztársasági elnök nem írta alá, megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek, amely azonban 
a lezáruló ciklusban már nem ülésezett, és a választás után sem tért vissza erre.)      
                                                                                                                             130 i 
                                                                                                                               15 n 
                                                                                                                                 2 t 
 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat összevont vitája, a bizottsági jelentések megtárgyalása és szavazása, majd 
zárószavazás (kivételes eljárásban****) 
(2018. évi II. törvény) 
                                                                                                                             132 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                               15 t 
 

A pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról 
szóló 2017. évi CXCI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat összevont vitája, a bizottsági 
jelentések megtárgyalása és szavazása, majd zárószavazás (kivételes eljárásban****) 
 (2018. évi IV. törvény) 
                                                                                                                             131 i 
                                                                                                                                 5 n 
                                                                                                                               11 t 
 
A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása (a házszabálytól eltérve**)  
(2018. évi III. törvény) 
                                                                                                                             145 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvénynek a kötelező miniszterelnök-jelölti vita megteremtéséhez szükséges 
módosításáról (benyújtó: Tóth Bertalan, MSZP és Szabó Timea, független)  
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Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A fideszes oligarchák 

közpénzből való gazdagodásának felszámolása érdekében a tisztességes eljárás védelméről és a 
közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról (benyújtó: Tóth Bertalan és Harangozó Tamás, 
MSZP) 
 

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

Az idegenrendészeti távoltartásról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A bevándorlási finanszírozási illetékről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A migrációt támogató szervezetek működésének engedélyezéséről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
(A fenti három vita nem folytatódott, a választások után a kormány új formában nyújtotta be a 
„Stop Soros” összefoglaló néven ismertté vált törvényjavaslatokat.) 
 

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

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság 
közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai 
Unióhoz történő csatlakozásának figyelembe vétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyrészről az Európai Unió és annak tagállamai, másrészről Ausztrália közötti 
Keretmegállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2017. 
évi módosításainak kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

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

A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek 
átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
270. ülésnap – 2018. február 21. 
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Politikai vita „Változás kell Magyarországon! - Valóság a propaganda mögött, avagy 
mentsük meg a háziorvosi ellátást és az önkormányzatiság jövőjét, biztos megélhetést az 
önkormányzati dolgozóknak!” címmel 
 
 
271. ülésnap – 2018. március 21. (rendkívüli ülés) 
 
 (Az ellenzék által több LMP-, MSZP- és Jobbik-képviselők által benyújtott törvényjavaslat 
megtárgyalására kezdeményezett ülés a kormánypárti képviselők távolmaradása miatt 
határozatképtelen volt, napirendjét nem tudta elfogadni, így csak napirend előtti felszólalások 
hangzottak el.) 
 
 
 
 
 
 
 

A 2018. ÁPRILIS 8-ÁN MEGVÁLASZTOTT ORSZÁGGY ŰLÉS ÜLÉSEI 
 
 

1. ülésnap – 2018. május 8. 
 
 Az országgyűlés alakuló ülése, a tisztségviselők és a bizottságok megválasztása 
 

A Nemzeti Választási Bizottság elnökének beszámolója a Nemzeti Választási Bizottságnak 
az országgyűlési képviselők 2018. évi választásán végzett tevékenységéről –  határozathozatal 
 

A Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. 
május 8-án megtartott választásával kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és 
lebonyolításáról –  határozathozatal 

 
 

 
 
2. ülésnap – 2018. május 10. 
 
 A miniszterelnök megválasztása (Orbán Viktor) 
 
 
 
 
 
 
3. ülésnap – 2018. május 11. 
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Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat összevont vitája és határozathozatala (a házszabálytól 
eltérve**) 
(2018. évi V. törvény) 
                                                                                                                             127 i 
                                                                                                                               35 n 
                                                                                                                                 0 t 

 
 
 

4. ülésnap – 2018. május 18. 
 
 A kormány tagjainak bemutatása és eskütétele 
 
 
 
 
5. ülésnap – 2018. június 4. 
 
 Az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról szóló határozati 
javaslat határozathozatala (a házszabálytól eltérve**) 
 

Interpellációk, kérdések és azonnali kérdések 
 
 
6. ülésnap – 2018. június 5. 
 

A Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása című törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
7. ülésnap – 2018. június 11. 
 

Döntéshozatal az előző ciklusban benyújtott egyes beszámolók tárgyalás nélkül lezártnak 
minősítéséről (a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2017. évi 
tevékenységéről) 

 
Döntéshozatal az előző ciklusban benyújtott egyes beszámolók tárgyalás nélkül lezártnak 

minősítéséről (a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 
tevékenységéről 2017) 
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Döntéshozatal az előző ciklusban benyújtott egyes beszámolók tárgyalás nélkül lezártnak 
minősítéséről (a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal beszámolója 2016) 

 
Döntéshozatal az előző ciklusban benyújtott egyes beszámolók tárgyalás nélkül lezártnak 

minősítéséről (A Magyar Tudományos Akadémia munkájáról és a magyar tudomány általános 
helyzetéről 2015-2016) 

 
Döntéshozatal az előző ciklusban benyújtott egyes beszámolók tárgyalás nélkül lezártnak 

minősítéséről (a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal beszámolója 2017) 
 
Döntéshozatal az előző ciklusban benyújtott egyes beszámolók tárgyalás nélkül lezártnak 

minősítéséről (a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámolója 2017. évi 
tevékenységéről) 

 
A Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a minősített adatok 

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

cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános 
vitája 

 
A Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a minősített adatok 

cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános 
vitája 

 
 
 
 
 
 

8. ülésnap – 2018. június 12. 
 

A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a diplomáciai célú 
ingatlanok vásárlásáról szóló Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazak Köztársaság Kormánya között a diplomata és 
szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről Megállapodás, 
valamint az annak módosításáról szóló Budapesten, 2018. február 28-án aláírt Jegyzőkönyv 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési 
megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér 
létrehozásáról létrejött megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való 
csatlakozásának figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
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Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hásimita Királyság között 
létrejött euromediterrán légi közlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz 
történő csatlakozása figyelembevétele érdekében történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia között a közös légtér 
létrehozásáról szóló megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása 
figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv 
Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt 
jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab 
Köztársaság közötti társulást létrehozó Euro-Mediterrán Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt 
jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság 
közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát 
Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült 
jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció 
közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát 
Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült 
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

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

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti 
társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
NYÁRI RENDKÍVÜLI ÜLÉSSZAK 
 
 
9. ülésnap – 2018. június 18. 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Magyarország Alaptörvényének hetedik 
módosítása (benyújtó: Gyöngyösi Márton és mások, Jobbik) 
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Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A pénzügyi intézmények deviza alapú és 
forint fogyasztói kölcsönszerződésein alapuló végrehajtási eljárásokról (benyújtó: Tóth Bertalan és 
mások, MSZP) 
 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések 
megtárgyalása 
 

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

Egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek a 
magasházak építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 
 
 
 
 
10. ülésnap – 2018. június 20. 
 

A Magyarország Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között a diplomata 
útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a diplomata, 
szolgálati és különleges útlevelekkel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló 
Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország Kormánya és Hongkong, a Kínai Népköztársaság Különleges 
Közigazgatási Területének Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról 
szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az államhatárról szóló Szerződés 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló Egyezménye Kiegészítő 
Jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési 
megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2018. évi XX. törvény) 
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                                                                                                                             192 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv 
Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt 
jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2018. évi XVI. törvény) 
                                                                                                                             192 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab 
Köztársaság közötti társulást létrehozó Euro-Mediterrán Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt 
jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2018. évi XV. törvény) 
                                                                                                                             192 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság 
közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát 
Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült 
jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2018. évi XII. törvény) 
                                                                                                                             183 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 9 t 
 

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció 
közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát 
Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült 
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2018. évi XI. törvény) 
                                                                                                                             180 i 
                                                                                                                                 9 n 
                                                                                                                                 2 t 
 

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti 
társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2018. évi XIV. törvény) 
                                                                                                                             183 i 
                                                                                                                                 8 n 
                                                                                                                                 0 t 
                                                                                                                                

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2018. évi XIII. törvény) 
                                                                                                                             190 i 
                                                                                                                                 0 n 
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                                                                                                                                 1 t 
 

A Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása című törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása) 
                                                                                                                             159 i 
                                                                                                                                 5 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi VI. törvény)  
                                                                                                                             160 i 
                                                                                                                               18 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a diplomáciai célú 
ingatlanok vásárlásáról szóló Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2018. évi X. törvény) 
                                                                                                                             176 i 
                                                                                                                                 8 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a minősített adatok 
kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2018. évi XVII. törvény) 
                                                                                                                             187 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Magyarország Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a minősített adatok 
cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2018. évi XIX. törvény) 
                                                                                                                             181 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a minősített adatok 
cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2018. évi XVIII. törvény) 
                                                                                                                             186 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér 
létrehozásáról létrejött megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való 
csatlakozásának figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat zárószavazása 
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(2018. évi VIII. törvény) 
                                                                                                                             184 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hásimita Királyság között 
létrejött euromediterrán légi közlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz 
történő csatlakozása figyelembevétele érdekében történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2018. évi IX. törvény) 
                                                                                                                             184 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia között a közös légtér 
létrehozásáról szóló megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása 
figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2018. évi VII. törvény) 
                                                                                                                             183 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Magyarország 
Alaptörvényének hetedik módosítása (benyújtó: Gyöngyösi Márton és mások, Jobbik) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A pénzügyi intézmények 
deviza alapú és forint fogyasztói kölcsönszerződésein alapuló végrehajtási eljárásokról (benyújtó: 
Tóth Bertalan és mások, MSZP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. ülésnap – 2018. június 25. 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: a Közbeszerzési 
Hatóság 2017. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről (gazdasági 
bizottság) 
 

A Magyarország Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között a 
diplomata útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2018. évi XXII. törvény) 
                                                                                                                             161 i 
                                                                                                                                 1 n 
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                                                                                                                                 7 t 
 

A Magyarország Kormánya és Hongkong, a Kínai Népköztársaság Különleges 
Közigazgatási Területének Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról 
szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2018. évi XXIII. törvény) 
                                                                                                                             171 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló Egyezménye Kiegészítő 
Jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2018. évi XXI. törvény) 
                                                                                                                             171 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
 
 
 
 
12. ülésnap – 2018. június 26. 
 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, 
valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

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

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A szociális hozzájárulási adóról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a 
bevándorlási különadóról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
13. ülésnap – 2018. június 27. 
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A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános 
vitájának megkezdése 

 
 
 
 

 
14. ülésnap – 2018. június 28. 
 

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános 
vitájának folytatása 

 
 
 
 

 
15. ülésnap – 2018. június 29. 
 

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános 
vitájának folytatása és lezárása  
 

A Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 
 
 
 
 
16. ülésnap – 2018. július 2. 
 

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazak Köztársaság Kormánya között a diplomata és 
szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről Megállapodás, 
valamint az annak módosításáról szóló Budapesten, 2018. február 28-án aláírt Jegyzőkönyv 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Mongólia közötti partnerségi és 
együttműködési keretmegállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő 
csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek a 
magasházak építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
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17. ülésnap – 2018. július 3. 
 

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazak Köztársaság Kormánya között a diplomata és 
szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről Megállapodás, 
valamint az annak módosításáról szóló Budapesten, 2018. február 28-án aláírt Jegyzőkönyv 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi XXIV. törvény) 
                                                                                                                             140 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                               25 t 
 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Mongólia közötti partnerségi és 
együttműködési keretmegállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő 
csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi XXV. törvény) 
                                                                                                                             166 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek a 
magasházak építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás 
az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi XXVI. törvény) 
                                                                                                                              113 i 
                                                                                                                               54 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Turisztikai Világszervezet és Magyarország Kormánya között a Turizmus Világnap 
központi rendezvénye Budapesten történő megrendezéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

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

Az állami vagyongazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogait érintő egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
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A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

A magánélet védelméről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A gyülekezési jogról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. ülésnap – 2018. július 16. 
 

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról 
 

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

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

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása 
 

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

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

A Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
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19. ülésnap – 2018. július 17. 
 

A Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött, a beruházások ösztönzéséről és 
kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2018. évi XXXIII. törvény) 
                                                                                                                             184 i 
                                                                                                                                 7 n 
                                                                                                                                 1 t 
 

A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2017. 
évi módosításainak kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2018. évi XXXIV. törvény) 
                                                                                                                             192 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság 
közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai 
Unióhoz történő csatlakozásának figyelembe vétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2018. évi XXX. törvény) 
                                                                                                                             192 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az egyrészről az Európai Unió és annak tagállamai, másrészről Ausztrália közötti 
Keretmegállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2018. évi XXVIII. törvény) 
                                                                                                                             192 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2018. évi XXXII. törvény) 
                                                                                                                             192 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a 
nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2018. évi XXIX. törvény) 
                                                                                                                             181 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 9 t 
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A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek 
átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2018. évi XXXI. törvény) 
                                                                                                                             192 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Turisztikai Világszervezet és Magyarország Kormánya között a Turizmus Világnap 
központi rendezvénye Budapesten történő megrendezéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2018. évi XXVII. törvény) 
                                                                                                                             158 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                               32 t 
 

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi XXXV. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                               58 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                               58 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az állami vagyongazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2018. évi XXXVII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                               57 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                               58 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi XL. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                               58 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             133 i 
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                                                                                                                               58 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi XXXIX. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             157 i 
                                                                                                                               26 n 
                                                                                                                                 8 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             158 i 
                                                                                                                               26 n 
                                                                                                                                 8 t 
 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi XXXVIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             158 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                               33 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             157 i 
                                                                                                                                 2 n 
                                                                                                                               33 t 
 

Egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás 
az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi XXXVI. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                               34 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                               34 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogait érintő egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
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A sportról szóló 2004. évi I. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása  
 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a diplomata, 
szolgálati és különleges útlevelekkel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló 
Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító 
javaslat megtárgyalása 
 

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

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

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

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

Az üzleti titok védelméről szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az államhatárról szóló Szerződés 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

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

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

A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
összevont vitája és az összegző jelentés megtárgyalása (kivételes eljárásban****) 
 

A Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint 
egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai 
támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat összevont vitája és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása (kivételes eljárásban****) 
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20. ülésnap – 2018. július 20. 
 

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2018. évi L. törvény) 
                                                                                                                             128 i 
                                                                                                                               56 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogait érintő egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi XLVIII. törvény) 
                                                                                                                             131 i 
                                                                                                                               54 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi XLVII. törvény) 
                                                                                                                             159 i 
                                                                                                                               20 n 
                                                                                                                                 5 t 
 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi XLVI. törvény) 
                                                                                                                             131 i 
                                                                                                                               48 n 
                                                                                                                                 8 t 
 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi XLV. törvény) 
 
                                                                                                                             154 i 
                                                                                                                               33 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a diplomata, 
szolgálati és különleges útlevelekkel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló 
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Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás  
(elfogadott módosító indítvány nyomán a kihirdetett cím: A Magyarország Kormánya és az Ománi 
Szultánság Kormánya között a diplomata, szolgálati és különleges útlevéllel rendelkező 
állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről ) 
(2018. évi XLII. törvény) 
                                                                                                                             178 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 9 t 
 

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a 
bevándorlási különadóról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2018. évi XLI. törvény) 
                                                                                                                            131 i 
                                                                                                                               33 n 
                                                                                                                               23 t 
 

A szociális hozzájárulási adóról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
 (2018. évi LII. törvény) 
                                                                                                                           131 i 
                                                                                                                               48 n 
                                                                                                                                 8 t 
 

A gyülekezési jogról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2018. évi LV. törvény) 
                                                                                                                             131 i 
                                                                                                                               56 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A magánélet védelméről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, 
majd zárószavazás 
(2018. évi LIII. törvény) 
                                                                                                                             153 i 
                                                                                                                               34 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az üzleti titok védelméről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, 
majd zárószavazás 
(2018. évi LIV. törvény) 
                                                                                                                             129 i 
                                                                                                                               17 n 
                                                                                                                               38 t 
 

A Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az államhatárról szóló Szerződés 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi LI. törvény) 
                                                                                                                             161 i 
                                                                                                                                 0 n 
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                                                                                                                               23 t 
 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi XLIV. törvény) 
                                                                                                                              132 i 
                                                                                                                                54 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás  
(elfogadott módosító indítvány nyomán a kihirdetett cím: A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvénynek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról ) 
(A köztársasági elnök nem írta alá, az Alkotmánybírósághoz küldte felülvizsgálatra, amely 
augusztus 29-én a kifogásolt részeket alaptörvény-sértőnek minősítette. Mivel e részeket az AB 
érvelése alapján a kormány álláspontja szerint a tervezet módosításával sem lehetett volna 
alkotmányossá tenni, azt a kormány visszavonta, és az AB-határozattal nem érintett részeit más 
törvényjavaslatba építette be.) 
                                                                                                                             129 i 
                                                                                                                               39 n 
                                                                                                                               16 t 

 
A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 

törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd döntés a zárószavazás 
elhalasztásáról (A zárószavazást október 2-án tartották meg.) 
 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása (kivételes eljárásban****) 
(2018. évi XLIII. törvény) 
                                                                                                                             130 i 
                                                                                                                               22 n 
                                                                                                                               33 t 
 

A Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint 
egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai 
támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(kivételes eljárásban****) 
(2018. évi XLIX. törvény) 
                                                                                                                             127 i 
                                                                                                                               56 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
 
 
 
 
 
21. ülésnap – 2018. augusztus 17. 
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(Az ellenzék által Az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került devizaadósok számára valódi 
segítséget jelentő halaszthatatlan intézkedések megtételéről szóló MSZP- és Az ápolási díj 
emeléséről szóló Jobbik-LMP határozati javaslat megtárgyalására  
kezdeményezett ülés a kormánypárti képviselők távolmaradása miatt határozatképtelen volt, 
napirendjét nem tudta elfogadni, így csak napirend előtti felszólalások hangzottak el.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŐSZI ÜLÉSSZAK 
 
 
22. ülésnap – 2018. szeptember 17. 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A Gazdasági 
Versenyhivatal 2017. évi tevékenységéről és a Versenytörvény alkalmazása során szerzett, a 
verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról (gazdasági 
bizottság) 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: Az agrárgazdaság 
2016. évi helyzetéről (mezőgazdasági bizottság) 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A Bethlen Gábor 
Alap 2017. évi tevékenységéről és működéséről (nemzeti összetartozás bizottsága) 
 

A Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága elnökének (Papcsák Ferenc) és tagjainak 
(Madarász László, Nyikos László, Szényei Gábor András) megválasztása 
 
 
 
 
 
 
 
23. ülésnap – 2018. szeptember 18. 
 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
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A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös 
államhatárán, Ipolydamásd és Helemba (Chl'aba) települések közötti közúti Ipoly-híd és a 
kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló, 2012. február 27. napján aláírt Megállapodást 
módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

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

A Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a rendőri 
együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország és a Portugál Köztársaság között létrejött, a minősített adatok cseréjéről és 
kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A földművesek emléknapjáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

Az EUROFISH Nemzetközi Szervezetet létrehozó Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája  
 

Az Európai Táj Egyezményt módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről és a Firenzében, 2000. 
október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi CXI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
24. ülésnap – 2018. szeptember 24. 
 

Kérdések és azonnali kérdések 
 
 
 
 
 
 

25. ülésnap – 2018. október 1. 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: Az atomenergia 
2016. évi hazai alkalmazásának biztonságáról (gazdasági bizottság) 
 

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

 
A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 

törvényjavaslat: a zárószavazás előtti jelentés és a zárószavazás előtti módosító javaslat vitája 
 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
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Az EUROFISH Nemzetközi Szervezetet létrehozó Megállapodás kihirdetéséről szóló 

törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A földművesek emléknapjáról szóló határozati javaslat: a bizottsági jelentések és az 
összegző módosító javaslat megtárgyalása 

 
 
 
 

 
 

26. ülésnap – 2018. október 2. 
 

A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 
törvényjavaslat: szavazás a zárószavazás előtti módosító javaslatról, majd a július 20-án elhalasztott 
zárószavazás 
(2018. évi LVII. törvény) 
                                                                                                                             113 i 
                                                                                                                               50 n 
                                                                                                                                 3 t 
 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi LVI. törvény) 
                                                                                                                             177 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 

 
Az EUROFISH Nemzetközi Szervezetet létrehozó Megállapodás kihirdetéséről szóló 

törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
 (elfogadott módosító indítvány nyomán a kihirdetett cím: a Közép- és Kelet-európai Halászati 
Fejlesztési Nemzetközi Szervezet (EUROFISH) létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről) 
(2018. évi LVIII. törvény) 
                                                                                                                             178 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 

 
A földművesek emléknapjáról szóló határozati javaslat: szavazás az összegző módosító 

javaslatról, majd zárószavazás 
 

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös 
államhatárán, Ipolydamásd és Helemba (Chl'aba) települések közötti közúti Ipoly-híd és a 
kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló, 2012. február 27. napján aláírt Megállapodást 
módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2018. évi LXII. törvény) 
                                                                                                                             175 i 
                                                                                                                                 2 n 
                                                                                                                                 0 t 
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Az Európai Táj Egyezményt módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről és a Firenzében, 2000. 
október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi CXI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2018. évi LIX. törvény) 
                                                                                                                             175 i 
                                                                                                                                 2 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a rendőri 
együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2018. évi LX. törvény) 
                                                                                                                             178 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Magyarország és a Portugál Köztársaság között létrejött, a minősített adatok cseréjéről és 
kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2018. évi LXI. törvény) 
                                                                                                                             167 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                               11 t 
 

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

A 2017-2030 közötti időszakra vonatkozó, 2050-ig tartó időszakra kitekintést nyújtó 
második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2017. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az 
intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról szóló határozati 
javaslat általános vitája 
 

A Magyarország és a Thaiföldi Királyság között a Mahachulalongkornrajavidyalaya 
Egyetemnek a Tan Kapuja Buddhista Főiskolával Együttműködésben való magyarországi 
működéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a katasztrófák 
esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a 
minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
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27. ülésnap – 2018. október 3. 
 

A Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a Magyarországgal szembeni rágalmak 
visszautasításáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 
szóló 2008. évi XLV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 

 
28. ülésnap – 2018. október 8. 

 
Kérdések és azonnali kérdések 
 
 
 
 

29. ülésnap – 2018. október 15. 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: Az állam nevében 
tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek 2016. évi működéséről, az állami vagyon állományának 
alakulásáról, az állami vagyonnal való gazdálkodás folyamatairól (gazdasági bizottság) 
 

A Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a Magyarországgal szembeni rágalmak 
visszautasításáról szóló határozati javaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 

 
Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 

I. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról (benyújtó: Varju László, DK, Bősz Anett, 
független, Varga-Damm Andrea, Jobbik, Csárdi Antal, LMP) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A pénzügyi intézmények deviza alapú és 
forint fogyasztói kölcsönszerződésein alapuló végrehajtási eljárásokról (benyújtó: Tóth Bertalan és 
mások, MSZP) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Az egészségügyi minimumfeltételek 
biztosításának a politikai vezetőket megillető egyes kiváltságok eltörlése útján történő ösztönzéséről 
(benyújtó: Tóth Bertalan és mások, MSZP) 
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: A demokrácia helyreállítása érdekében 
Magyarországnak az Európai Ügyészség létrehozásában való részvételéről (benyújtó: Tóth 
Bertalan, MSZP és mások, MSZP és Párbeszéd) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról a lakcímre 
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visszaélésszerűen történő bejelentkezések megszüntetése érdekében (benyújtó: Varga-Damm 
Andrea, Jobbik) 
 
 
 
 
 
 
30. ülésnap – 2018. október 16. 
 

A Magyarország Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a 
minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2018. évi LXIV. törvény) 
                                                                                                                             163 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                                 8 t 
 

A Magyarország és a Thaiföldi Királyság között a Mahachulalongkornrajavidyalaya 
Egyetemnek a Tan Kapuja Buddhista Főiskolával Együttműködésben való magyarországi 
működéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2018. évi LXV. törvény) 
 
                                                                                                                             155 i 
                                                                                                                               10 n 
                                                                                                                                 8 t 
 

A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat összevont vitája, az összegző módosító javaslat megtárgyalása és szavazása, majd 
zárószavazás (kivételes eljárásban****) 
(2018. évi LXIII. törvény) 
                                                                                                                             125 i 
                                                                                                                               49 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2017. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az 
intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról szóló határozati 
javaslat zárószavazása 
 

A Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a Magyarországgal szembeni rágalmak 
visszautasításáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról (benyújtó: Varju László, DK, 
Bősz Anett, független, Varga-Damm Andrea, Jobbik, Csárdi Antal, LMP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A pénzügyi intézmények 
deviza alapú és forint fogyasztói kölcsönszerződésein alapuló végrehajtási eljárásokról (benyújtó: 
Tóth Bertalan és mások, MSZP) 
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Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az egészségügyi 
minimumfeltételek biztosításának a politikai vezetőket megillető egyes kiváltságok eltörlése útján 
történő ösztönzéséről (benyújtó: Tóth Bertalan és mások, MSZP) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A demokrácia 
helyreállítása érdekében Magyarországnak az Európai Ügyészség létrehozásában való részvételéről 
(benyújtó: Tóth Bertalan, MSZP és mások, MSZP és Párbeszéd) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról a lakcímre 
visszaélésszerűen történő bejelentkezések megszüntetése érdekében (benyújtó: Varga-Damm 
Andrea, Jobbik) 
 

A székelyek Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezésről 
szóló határozati javaslat általános vitája 
 

Az orosz közösség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló 
kezdeményezésről szóló határozati javaslat általános vitája 
 

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

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

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

A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
31. ülésnap – 2018. október 17. 
 

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
32. ülésnap – 2018. október 18. 
 

A Magyar Nemzeti Bank 2017. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról 
szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi egységes költségvetésének 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2019. évi egységes költségvetéséről szóló 

törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
33. ülésnap – 2018. október 24. 
 

Kérdések és azonnali kérdések 
 
 
 
 
 
 

34. ülésnap – 2018. október 29. 
 
Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: Az Európai Ügyészséghez való 

csatlakozás szükségességéről (benyújtó: Gyöngyösi Márton és mások, Jobbik) 
 
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: Keresztes László Lóránt és mások, LMP) 

 
Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: Az illegális migráció elleni küzdelemről 

és a migrációs helyzet kezeléséről (benyújtó: Keresztes László Lóránt és mások, LMP) 
 
A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló határozati javaslat: a bizottsági 

jelentések megtárgyalása 
 
A 2017-2030 közötti időszakra vonatkozó, 2050-ig tartó időszakra kitekintést nyújtó 

második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról szóló határozati javaslat: a bizottsági jelentések és 
az összegző módosító javaslat megtárgyalása 

 
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a 

bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 

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

 
Egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések 

és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
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A székelyek Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezésről 
szóló határozati javaslat: a bizottsági jelentés megtárgyalása 

  
Az orosz közösség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló 

kezdeményezésről szóló határozati javaslat: a bizottsági jelentés megtárgyalása 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
35. ülésnap – 2018. október 30. 

 
A Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a felsőoktatás területén történő 

együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2018. évi LXVI. törvény) 
                                                                                                                             144 i 
                                                                                                                               10 n 
                                                                                                                                 6 t 

 
A Magyar Nemzeti Bank 2017. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról 

szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A 2017-2030 közötti időszakra vonatkozó, 2050-ig tartó időszakra kitekintést nyújtó 
második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról szóló határozati javaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi LXVIII. törvény) 
                                                                                                                             158 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                                 5 t 

 
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és az egyes közjegyzői nemperes 

eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi LXIX. törvény) 
                                                                                                                             113 i 
                                                                                                                               32 n 
                                                                                                                               21 t 

 
Egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 

módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi LXVII. törvény) 
                                                                                                                             145 i 
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                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                               20 t 
 

A székelyek Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezésről 
szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

Az orosz közösség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló 
kezdeményezésről szóló határozati javaslat zárószavazása 

 
Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az Európai 

Ügyészséghez való csatlakozás szükségességéről (benyújtó: Gyöngyösi Márton és mások, Jobbik) 
 
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: Keresztes László Lóránt és mások, LMP) 

 
Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az illegális migráció 

elleni küzdelemről és a migrációs helyzet kezeléséről (benyújtó: Keresztes László Lóránt és mások, 
LMP) 
 

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

 
A hazai kis- és középvállalkozások fejlesztéséhez kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
A közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről 

szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános 

vitája 
 
Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes 

törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
A Magyarország és a Thaiföldi Királyság között létrejött kiadatási egyezmény 

kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
Egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik módosításával 

összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
Az egyes bírósági eljárások elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel érvényesítéséről 

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

általános vitája 
 
Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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36. ülésnap – 2018. október 31. 
 
Egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 

általános vitája 
 
Az oktatási nyilvántartásról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
A Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya között a diplomata 

és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről 
szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 

 
Egyes törvények külügyi igazgatási tárgyú módosításáról szóló törvényjavaslat általános 

vitája 
 
Az 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozathoz 

csatolt, az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján 
történő választásáról szóló okmány módosításáról szóló, 2018. július 13-i (EU, 
Euratom) 2018/994 tanácsi határozat kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 

 
Egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról 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 

 
 
 
 
 
 
 

37. ülésnap – 2018. november 5. 
 
Kérdések és azonnali kérdések 
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38. ülésnap – 2018. november 12. 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A demokrácia helyreállítása érdekében a Lex 
CEU eltörléséről (benyújtó: Tóth Bertalan és mások, MSZP és Párbeszéd) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A tanulás, oktatás, kutatás szabadságához 
való jog helyreállításáról (benyújtó: Gyurcsány Ferenc és mások, DK) 
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: Kilakoltatási és lakhatási válság 
felszámolását előkészítő eseti bizottság létrehozásáról (benyújtó: Székely Sándor, DK) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Egyes törvényeknek a devizaadósok 
védelmében szükséges módosításáról (benyújtó: Hadházy Ákos és Csárdi Antal, LMP) 
 

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

A közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

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

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2019. évi egységes költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

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 
 

Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotrop anyagokról szóló, 
Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

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

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

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

Az 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozathoz 
csatolt, az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján 
történő választásáról szóló okmány módosításáról szóló, 2018. július 13-i (EU, 
Euratom) 2018/994 tanácsi határozat kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és 
az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
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Egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes 
törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az 
összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 
 
 
 
 
 
 
 
39. ülésnap – 2018. november 13. 
 

A Magyarország és a Thaiföldi Királyság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2018. évi LXXIV. törvény) 
                                                                                                                             167 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság kormánya között a diplomataés 
szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről 
szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2018. évi LXXIII. törvény) 
                                                                                                                             162 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 8 t 
 

A közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről 
szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2018. évi LXXV. törvény) 
                                                                                                                             171 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi egységes költségvetésének 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2018. évi LXXX. törvény) 
                                                                                                                             114 i 
                                                                                                                               57 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2019. évi egységes költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2018. évi LXXXI. törvény) 
                                                                                                                             115 i 
                                                                                                                               56 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: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi LXX. törvény) 
                                                                                                                             171 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotrop anyagokról szóló, 
Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi LXXII. törvény) 
                                                                                                                             170 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi. CXC. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi LXXIX. törvény) 
                                                                                                                             165 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 2 t 
 

Egyes törvények külügyi igazgatási tárgyú módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi LXXVII. törvény) 
                                                                                                                             138 i 
                                                                                                                               14 n 
                                                                                                                               18 t 
 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi LXXVIII. törvény) 
                                                                                                                             168 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 3 t 
 

Az 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozathoz csatolt, az 
Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő 
választásáról szóló okmány módosításáról szóló, 2018. július 13-i (EU, Euratom) 
2018/994. tanácsi határozat kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi LXXI. törvény) 
                                                                                                                             150 i 
                                                                                                                                 8 n 
                                                                                                                               13 t 
 

Egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi LXXVI. törvény) 
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                                                                                                                             170 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények 
adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi LXXXII. törvény) 
                                                                                                                             115 i 
                                                                                                                               20 n 
                                                                                                                               36 t 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A demokrácia helyreállítása 
érdekében a Lex CEU eltörléséről (benyújtó: Tóth Bertalan és mások, MSZP és Párbeszéd) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A tanulás, oktatás, kutatás 
szabadságához való jog helyreállításáról (benyújtó: Gyurcsány Ferenc és mások, DK) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Kilakoltatási és lakhatási 
válság felszámolását előkészítő eseti bizottság létrehozásáról (benyújtó: Székely Sándor, DK) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Egyes törvényeknek a 
devizaadósok védelmében szükséges módosításáról (benyújtó: Hadházy Ákos és Csárdi Antal, 
LMP) 
 

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

A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes kutatás-fejlesztéssel, valamint szakképzéssel összefüggő törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 

 
A 2019. év II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánításáról szóló határozati javaslat általános 

vitája 
 

Egyes családtámogatási és nyugdíjbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

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

Egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes törvényeknek a Magyar Honvédség új szervezeti rendjének kialakításával 
összefüggő módosításáró szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvénynek és a rendvédelmi feladatokat 
ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvénynek a túlszolgálattal összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 



A törvényhozás krónikája – 2018   38/60 

 
 
 
 
 
 
 
 
40. ülésnap – 2018. november 14. 
 

A közigazgatási bíróságokról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti 
szabályokról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a polgári ügyekben 
nyújtandó kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes törvényeknek az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire 
vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

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

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
(A részletes vita november 19.-21-én lezajlott, de a törvényjavaslat nem került vissza a plenáris 
ülésre, az országgyűlési honlap december 19-i bejegyzése szerint „visszavontnak tekintendő”.) 
 

Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az állami vagyongazdálkodással és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő 
egyes törvények módosításáról, valamint egyes önkormányzati vagyont érintő rendelkezésekről 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
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41. ülésnap – 2018. november 15. 
 

A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az 
országonkénti jelentések cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

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

Filmalkotások készítésével és terjesztésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. 
törvény és kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatnak az 
Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról szóló határozati javaslat általános 
vitája 
 

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyes migrációs tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az államhatárról szóló Szerződés 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
42. ülésnap – 2018. november 19. 
 

Kérdések és azonnali kérdések 
 
 
 
 
 
43. ülésnap – 2018. november 26. 
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A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása 
 

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

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

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

A 2019. év II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánításáról szóló határozati javaslat: a 
bizottsági jelentések megtárgyalása  

 
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvénynek és a rendvédelmi feladatokat 

ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvénynek a 
túlszolgálattal összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések 
megtárgyalása 
 

A hazai kis- és középvállalkozások fejlesztéséhez kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

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

A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

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

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik módosításával 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító 
javaslat megtárgyalása 
 

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

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

Az oktatási nyilvántartásról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása 
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A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 

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

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: Az Egyesült Királyság Európai Unióból 
való kilépéséből fakadó intézkedésekről (benyújtó: Ungár Péter, LMP) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek a közfoglalkoztatottak foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásának megteremtéséhez szükséges módosításáról (benyújtó: Hohn Krisztina, LMP) 
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: Az állami vezetők kiemelt egészségügyi 
ellátásának megszüntetéséről (benyújtó: Szabó Timea, Párbeszéd) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A hatnapos munkahetek betiltása érdekében 
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról (benyújtó: Tordai Bence, 
Párbeszéd) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A demokrácia helyreállítása érdekében a 
családi pótlék emeléséről valamint az iskolakezdéshez nyújtott egy havi külön juttatás bevezetéséről  
(benyújtó: Tóth Bertalan és mások, MSZP és Párbeszéd) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi 
CXIII. törvény módosításáról (benyújtó: Z.Kárpát Dániel, Jobbik) 
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: Az önálló határőrség megteremtésének 
szükségességéről (benyújtó: Mirkóczki Ádám és Z.Kárpát Dániel, Jobbik) 
 
 
 
 
 
 
 
 
44. ülésnap – 2018. november 27. 
 

A Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az államhatárról szóló Szerződés 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2018. évi LXXXVI. törvény) 
                                                                                                                             145 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                               22 t 
 

A Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a polgári ügyekben nyújtandó 
kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2018. évi LXXXVII. törvény) 
                                                                                                                             172 i 
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                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az 
országonkénti jelentések cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2018. évi LXXXV. törvény) 
                                                                                                                             172 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 
(2018. évi LXXXVIII. törvény) 
                                                                                                                             173 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi XCVII. törvény) 
                                                                                                                             119 i 
                                                                                                                               33 n 
                                                                                                                               22 t 
 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi XCIII. törvény) 
                                                                                                                             120 i 
                                                                                                                               38 n 
                                                                                                                               20 t 
 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi LXXXIII. törvény) 
                                                                                                                             120 i 
                                                                                                                               34 n 
                                                                                                                               24 t 
 

A 2019. év II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánításáról szóló határozati javaslat 
zárószavazása 
 

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvénynek és a rendvédelmi feladatokat 
ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvénynek a 
túlszolgálattal összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2018. évi XCV. törvény) 
                                                                                                                             176 i 
                                                                                                                                 0 n 
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                                                                                                                                 2 t 
 

A hazai kis- és középvállalkozások fejlesztéséhez kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi XCVI. törvény) 
                                                                                                                             120 i 
                                                                                                                                 6 n 
                                                                                                                               52 t 
 

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2018. évi LXXXIV. törvény) 
                                                                                                                             119 i 
                                                                                                                               59 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi XCIV. törvény) 
                                                                                                                             120 i 
                                                                                                                               14 n 
                                                                                                                               43 t 
 

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2018. évi XCII. törvény) 
                                                                                                                             150 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                               28 t 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik módosításával 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(A köztársasági elnök nem írta alá, megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek. Az év végéig 
nem tértek rá vissza.) 
                                                                                                                             120 i 
                                                                                                                               34 n 
                                                                                                                               24 t 
 

Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi XCI. törvény) 
                                                                                                                             120 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                               58 t 
 

Az oktatási nyilvántartásról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi LXXXIX. törvény) 
                                                                                                                             151 i 
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                                                                                                                               10 n 
                                                                                                                               18 t 
 

A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi XC. törvény) 
                                                                                                                             158 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                               21 t 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az Egyesült Királyság 
Európai Unióból való kilépéséből fakadó intézkedésekről (benyújtó: Ungár Péter, LMP) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek a közfoglalkoztatottak foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásának megteremtéséhez szükséges módosításáról (benyújtó: Hohn Krisztina, 
LMP) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az állami vezetők 
kiemelt egészségügyi ellátásának megszüntetéséről (benyújtó: Szabó Timea, Párbeszéd) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A hatnapos munkahetek 
betiltása érdekében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról (benyújtó: 
Tordai Bence, Párbeszéd) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A demokrácia helyreállítása 
érdekében a családi pótlék emeléséről valamint az iskolakezdéshez nyújtott egy havi külön juttatás 
bevezetéséről  (benyújtó: Tóth Bertalan és mások, MSZP és Párbeszéd) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A lakástakarékpénztárakról 
szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról (benyújtó: Z.Kárpát Dániel, Jobbik) 
 

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

Egyes agrárszabályozási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

Egyes törvényeknek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmával összefüggő módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes törvényeknek az agrárgazdaság versenyképességével összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény olimpiai járadékkal összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
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A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

A munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
45. ülésnap – 2018. november 28. 
 

A Nemzeti Eszközkezelő Programban résztvevő természetes személyek otthonteremtésének 
biztosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A 2021. évi népszámlálásról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A kormányzati igazgatásról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény, valamint a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

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

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A Hungary Helps Programról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyar-székely összetartozás napjáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 
szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
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46. ülésnap – 2018. november 29. 
 

Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között kőolajkészletezési szerződések 
tárgyában kötött megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az energetikai tárgyú törvények, valamint egyes klímapolitikai és adózási tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

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

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú, valamint az egészségüggyel összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország és a Kínai Népköztársaság között a Fudan Egyetem magyarországi 
felsőoktatási tevékenységének támogatásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyéb törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
47. ülésnap – 2018. december 3. 
 

Kérdések és azonnali kérdések 
 
 
 
 
48. ülésnap – 2018. december 10. 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A hajléktalanok védelméről (benyújtó: Arató 
Gergely, DK) 
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Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: A gyermekvállalás fokozottabb elismerése 
érdekében szükséges egyes intézkedésekről (benyújtó: Bangóné Borbély Ildikó, MSZP) 
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: A rokkantsági nyugdíjasok azonnali 
kártérítéséről (benyújtó: Tóth Bertalan és mások, MSZP) 
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: Az "egyenlő munkáért egyenlő bér" 
elvének gyakorlati megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről (benyújtó: Jakab Péter és 
Pintér Tamás, Jobbik) 
 

Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény módosítása az Óbudai Gázgyár kármentesítésének 
érdekében (benyújtó: Szabó Timea, Párbeszéd) 
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: A magyar állami szerveknek a volt 
macedón miniszterelnök jogerős bírósági ítélet előli Magyarországra szökésében történő 
közreműködését és érintettségét feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról (benyújtó: Szabó Timea, 
Párbeszéd és mások, MSZP, DK, LMP, Jobbik) 
 

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: Az Oktatási Minimum Programról 
(benyújtó: Tóth Bertalan, MSZP és mások, MSZP, Párbeszéd, DK. LMP)  
 

Egyes törvényeknek a Magyar Honvédség új szervezeti rendjének kialakításával összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról 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 kutatás-fejlesztéssel, valamint szakképzéssel összefüggő törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

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

Az állami vagyongazdálkodással és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes 
törvények módosításáról, valamint egyes önkormányzati vagyont érintő rendelkezésekről szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Nemzeti Eszközkezelő Programban résztvevő természetes személyek otthonteremtésének 
biztosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
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Egyes családtámogatási és nyugdíjbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú, valamint az egészségüggyel összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása 
 

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

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

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

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatnak az 
Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról szóló határozati javaslat: a bizottsági 
jelentések megtárgyalása 
 

A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

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

A közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti 
szabályokról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 
 
 
 
 
 
 
 
49. ülésnap – 2018. december 11. 
 

A független Lengyelország helyreállításának centenáriumáról szóló törvényjavaslat 
összevont vitája (a házszabálytól eltérve**) 
 

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

A 2021. évi népszámlálásról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Magyar-székely összetartozás napjáról szóló határozati javaslat: a bizottsági jelentések és 
az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Filmalkotások készítésével és terjesztésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

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

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

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

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

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

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény, valamint a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Egyes törvényeknek az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire 
vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása 
 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyéb törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

Egyes agrárszabályozási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
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Egyes törvényeknek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmával összefüggő módosításáról 

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

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

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

A munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az 
összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 
 
 
 
 
 
 
 
50. ülésnap – 2018. december 12. 
(Az ellenzék többsége a nap szavazásaiban egy kivétellel nem vett részt, tiltakozásul egyes törvények 
tartalma és elfogadásuk eljárása miatt. Ez magyarázza az alacsony szavazatszámokat.) 
 

A Magyarország és a Kínai Népköztársaság között a Fudan Egyetem magyarországi 
felsőoktatási tevékenységének támogatásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2018. évi CIX. törvény)                                                                                                                              
                                                                                                                             130 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között kőolajkészletezési szerződések 
tárgyában kötött megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2018. évi CVIII. törvény)                                                                                                                              
                                                                                                                             130 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                                 0 t                                                                                              
 

Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi XCVIII. törvény) 
                                                                                                                             126 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                                 1 t 
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Egyes kutatás-fejlesztéssel, valamint szakképzéssel összefüggő törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi CIV. törvény)                                                                                                                              
                                                                                                                             126 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az energetikai tárgyú törvények, valamint egyes klímapolitikai és adózási tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi XCIX. törvény) 
                                                                                                                             130 i 
                                                                                                                                 2 n 
                                                                                                                                 1 t 
 

Egyes törvényeknek az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire 
vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi CXXXIV. törvény)                                                                                                                              
                                                                                                                             131 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                                 1 t 
 

A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi CII. törvény)                                                                                                                              
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             132 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             129 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                                 0 t 
                                                                                                                             

Filmalkotások készítésével és terjesztésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi CXII. törvény)                                                                                                                              
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             132 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             132 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
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(2018. évi CXXXII. törvény)                                                                                                                              
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             131 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 2 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             130 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                                 2 t 
 

Egyes agrárszabályozási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi CXI. törvény)                                                                                                                              
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             132 i 
                                                                                                                                 3 n 
                                                                                                                                 1 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             131 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény, valamint a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(A köztársasági elnök nem írta alá, megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek.)                                                                                                                            
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             132 i 
                                                                                                                                 4 n 
                                                                                                                                 1 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             132 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi CXXI. törvény)                                                                                                                              
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             133 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 1 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             132 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
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Egyes törvényeknek a Magyar Honvédség új szervezeti rendjének kialakításával összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi CX. törvény)                                                                                                                              
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             132 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 1 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             132 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 2 t 
 

Az egyes migrációs tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi CXXXIII. törvény)                                                                                                                              
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             131 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             132 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                                 1 t 
 

Egyes törvényeknek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmával összefüggő módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi CXXXVI. törvény)                                                                                                                              
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             132 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             132 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 
szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi CXV. törvény)                                                                                                                              
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             131 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             129 i 
                                                                                                                                 1 n 



A törvényhozás krónikája – 2018   54/60 

                                                                                                                                 0 t 
 

A közigazgatási bíróságokról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi CXXX. törvény)                                                                                                                              
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             131 i 
                                                                                                                                 2 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             130 i 
                                                                                                                                 3 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti 
szabályokról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi CXXXI. törvény)                                                                                                                              
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             131 i 
                                                                                                                                 3 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             132 i 
                                                                                                                                 4 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az állami vagyongazdálkodással és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes 
törvények módosításáról, valamint egyes önkormányzati vagyont érintő rendelkezésekről szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi CXXVIII. törvény)                                                                                                                              
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             132 i 
                                                                                                                                 2 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             129 i 
                                                                                                                                 2 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Nemzeti Eszközkezelő Programban résztvevő természetes személyek otthonteremtésének 
biztosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi CIII. törvény)                                                                                                                              
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             133 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
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                                                                                                                             132 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatnak az 
Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról szóló határozati javaslat 
zárószavazása 
 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi CXXXV. törvény)                                                                                                                              
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             131 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás 
az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi CXIII. törvény)                                                                                                                              
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             130 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             132 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi CXXVI. törvény)                                                                                                                              
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             131 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             129 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Egyes büntetőjogi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi CXXII. törvény)                                                                                                                              
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
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                                                                                                                             131 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             130 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi CVI. törvény)                                                                                                                              
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             129 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             127 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás 
az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi CV. törvény)                                                                                                                              
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             129 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             127 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú, valamint az egészségüggyel összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, 
majd zárószavazás 
(2018. évi CXVIII. törvény)                                                                                                                              
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             130 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             130 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, 
majd zárószavazás 
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(2018. évi CXXIII. törvény)                                                                                                                              
                                                                                                                             130 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A kormányzati igazgatásról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi CXXV. törvény)                                                                                                                              
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             129 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             131 i 
                                                                                                                                 2 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Nemzeti Választási Bizottság tagjának (Szalay Tamás Károly) és póttagjainak (Téglási 
András, Firicz László, Bordás Mária) megválasztása  
 

A 2021. évi népszámlálásról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi CI. törvény)                                                                                                                              
                                                                                                                             124 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 1 t 
 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi CXXXIX. törvény)                                                                                                                              
                                                                                                                             127 i 
                                                                                                                                 2 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Hungary Helps Programról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi CXX. törvény)                                                                                                                              
    
                                                                                                                             130 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Magyar-székely összetartozás napjáról szóló határozati javaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2018. évi CXXIV. törvény)                                                                                                                              
                                                                                                                             129 i 
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                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi CXIV. törvény)                                                                                                                              
                                                                                                                             131 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyéb törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2018. évi CXXVII. törvény)                                                                                                                              
                                                                                                                             123 i 
                                                                                                                               10 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi CXVI. törvény)                                                                                                                              
 
                                                                                                                             130 i 
                                                                                                                               52 n 
                                                                                                                                 1 t 
 

Egyes törvényeknek az agrárgazdaság versenyképességével összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi CXXXVII. törvény)                                                                                                                              
                                                                                                                              130 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi CXXXVIII. törvény)                                                                                                                              
                                                                                                                             129 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Egyes családtámogatási és nyugdíjbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi CXIX. törvény)                                                                                                                              
                                                                                                                             132 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi CXVII. törvény)                                                                                                                              
                                                                                                                             129 i 
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                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2018. évi CXXIX. törvény)                                                                                                                              
                                                                                                                             131 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény olimpiai járadékkal összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2018. évi CVII. törvény)                                                                                                                              
                                                                                                                            131 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A független Lengyelország helyreállításának centenáriumáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás (a házszabálytól eltérve**) 
(2018. évi C. törvény)                                                                                                                              
                                                                                                                             130 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A hajléktalanok védelméről 
(benyújtó: Arató Gergely, DK) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A gyermekvállalás 
fokozottabb elismerése érdekében szükséges egyes intézkedésekről (benyújtó: Bangóné Borbély 
Ildikó, MSZP) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A rokkantsági 
nyugdíjasok azonnali kártérítéséről (benyújtó: Tóth Bertalan és mások, MSZP) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az "egyenlő munkáért 
egyenlő bér" elvének gyakorlati megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről (benyújtó: 
Jakab Péter és Pintér Tamás, Jobbik) 
 

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Magyarország 2019. évi 
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény módosítása az Óbudai Gázgyár 
kármentesítésének érdekében (benyújtó: Szabó Timea, Párbeszéd) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A magyar állami 
szerveknek a volt macedón miniszterelnök jogerős bírósági ítélet előli Magyarországra szökésében 
történő közreműködését és érintettségét feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról (benyújtó: Szabó 
Timea, Párbeszéd és mások, MSZP, DK, LMP, Jobbik) 
 

Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az Oktatási Minimum 
Programról (benyújtó: Tóth Bertalan, MSZP és mások, MSZP, Párbeszéd, DK. LMP)  
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Politikai vita „Az éghajlatváltozás a XXI. század egyik legnagyobb globális és hazai 
kihívása; megfékezése és a várható hatásokhoz való alkalmazkodás nem tűr halasztást” címmel 

(Mivel a nap korábbi eseményei miatt az ellenzéki és független képviselők távoztak, 
valóságos vita nem volt, csak a kormány és a kormánypártok képviselőinek felszólalásai hangzottak 
el.) 
 
 
 
 
 
 
51. ülésnap – 2018. december 13. 
 
 

A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2017. évi tevékenységéről a 
jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2017. évi beszámolója elfogadásáról szóló 
határozati javaslat általános vitája 
 

Az ügyészség 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati 
javaslat általános vitája 

 
 

 
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. 


