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A törvényhozás krónikája
TÉLI RENDKÍVÜLI ÜLÉSSZAK
52. ülésnap – 2019. január 3.
Az ülést 43 ellenzéki képviselő kezdeményezte az országgyűlési képviselők jogainak
védelméről szóló határozati javaslat megtárgyalása érdekében, de mivel a kormánypárti frakciók
nem jelentek meg, csak a napirend előtti felszólalások hangozhattak el, mert határozatképtelenség
miatt nem lehetett elfogadni a napirendet, így az ülést sem sikerült megtartani.

TAVASZI ÜLÉSSZAK

53. ülésnap – 2019. február 18.
Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: Országgyűlési
beszámoló a Nemzeti Emlékezet Bizottsága 2017. évi tevékenységéről (igazságügyi bizottság)
Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A honvédelmi
feladatok 2017. évi megvalósításáról, a Magyar Honvédség felkészítéséről, állapotáról és
fejlesztéséről (honvédelmi és rendészeti bizottság)
Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A Nemzeti Fejlesztés
- 2030 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció megvalósulásáról 2014-2016
(gazdasági bizottság)
Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A 2015-2017. évi
magyarországi főbb természeti csapásokra és az ember okozta katasztrófákra kiterjedő
kockázatelemzésekről, a katasztrófák elleni védekezésre történő felkészülés helyzetéről, illetve a
védekezésről (honvédelmi és rendészeti bizottság)
A Magyarország Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a katasztrófák
esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetéséről
szóló törvényjavaslat zárószavazása
(2019. évi I. törvény)
142 i
0n
0t
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Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2017. évi beszámolója elfogadásáról szóló
határozati javaslat zárószavazása
Az ügyészség 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati
javaslat zárószavazása
A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös
államhatáron, Dunakiliti és Doborgaz (Dobrohost) között létesítendő, kerékpárosok és gyalogosok
közlekedésére szolgáló híd, valamint a hídhoz kapcsolódó létesítmények felépítéséről szóló
Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája
A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös
államhatárán, Őrhalom és Ipolyvarbó (Vrbovka) települések közötti közúti Ipoly-híd és a
kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat
általános vitája
A Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a nemzetközi közúti
személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat
általános vitája

54. ülésnap – 2019. február 19.
A Maecenas Universitatis Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis Corvini
Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló
törvényjavaslat általános vitája
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat általános vitája
A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a végzettségek,
a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről
szóló törvényjavaslat általános vitája
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat általános vitája
Az Európai Unió és tagállamai, valamint Japán közötti Stratégiai Partnerségi Megállapodás
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája
Az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik,
másrészről az Örmény Köztársaság közötti átfogó és megerősített partnerségi megállapodás
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája
Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Kirgiz Köztársaság
közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát
Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült
jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája

A törvényhozás krónikája – 2019

3/62

A Magyarország és az Argentin Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták
programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája
A Magyarország Kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya között a minősített
adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat
általános vitája
A Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló
egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a
vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság
Kormánya közötti Megállapodás módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről
szóló törvényjavaslat általános vitája
Az idegenrendészeti szervvel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat általános vitája
A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a védelmi ipari
minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat
általános vitája

55. ülésnap – 2019. február 20.
A Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2015. február - 2017. február)
címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája
A Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között a Nemzetközi
Beruházási Bank Magyarországi Székhelyéről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló
törvényjavaslat általános vitája
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat általános vitája
Az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat általános vitája
A vagyonkezelő alapítványokról szóló törvényjavaslat általános vitája
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56. ülésnap – 2019. február 25.
Kérdések és azonnali kérdések

57. ülésnap – 2019. március 4.
A Monetáris Tanács tagjának újraválasztása (Pleschinger Gyula)
A Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között a Nemzetközi
Beruházási Bank Magyarországi Székhelyéről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása
A Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2015. február - 2017. február)
címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat: a bizottsági jelentések
megtárgyalása
A vagyonkezelő alapítványokról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az
összegző módosító javaslat megtárgyalása
Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Az alapvető élelmiszerek áfaterhének
csökkentése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról
(benyújtó: Z.Kárpát Dániel és Magyar Zoltán, Jobbik)

58. ülésnap – 2019. március 5.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik módosításával
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: a törvényalkotási bizottság jelentésének és
módosító javaslatának vitája, majd szavazás a módosító javaslatról és zárószavazás
(A köztársasági elnök által 2018 decemberében megfontolásra visszaküldött törvény)
(2019. évi II. törvény)
120 i
25 n
29 t
A 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához,
továbbá egyes nemzetközi nagyeseményekhez kapcsolódó rendelkezésekről szóló törvényjavaslat
összevont vitája, az összegző módosító javaslat megtárgyalása és szavazása, majd zárószavazás
(kivételes eljárásban****)
(2019. évi XIV. törvény)
124 i
40 n
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13 t
A Magyarország Kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya között a minősített
adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat
zárószavazása
(2019. évi III. törvény)
175 i
0n
1t
A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a védelmi ipari
minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat
zárószavazása
(2019. évi IV. törvény)
132 i
36 n
8t
A Magyarország és az Argentin Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták
programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása
(2019. évi V. törvény)
177 i
0n
0t
A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös
államhatáron, Dunakiliti és Doborgaz (Dobrohost) között létesítendő, kerékpárosok és gyalogosok
közlekedésére szolgáló híd, valamint a hídhoz kapcsolódó létesítmények felépítéséről szóló
Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása
(2019. évi VI. törvény)
177 i
0n
0t
A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös
államhatárán, Őrhalom és Ipolyvarbó (Vrbovka) települések közötti közúti Ipoly-híd és a
kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat
zárószavazása
(2019. évi VII. törvény)
177 i
0n
0t
Az Európai Unió és tagállamai, valamint Japán közötti Stratégiai Partnerségi Megállapodás
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása
(2019. évi VIII. törvény)
177 i
0n
0t
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A Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a nemzetközi közúti
személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat
zárószavazása
(2019. évi IX. törvény)
178 i
0n
0t
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a
vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság
Kormánya közötti Megállapodás módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről
szóló törvényjavaslat zárószavazása
(2019. évi X. törvény)
177 i
0n
0t
Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Kirgiz Köztársaság
közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát
Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült
jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása
(2019. évi XII. törvény)
178 i
0n
0t
A Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között a Nemzetközi
Beruházási Bank Magyarországi Székhelyéről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi XI. törvény)
122 i
56 n
0t
A Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2015. február - 2017. február)
címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása
A vagyonkezelő alapítványokról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító
javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi XIII. törvény)
124 i
50 n
4t
Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az alapvető élelmiszerek
áfaterhének csökkentése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
módosításáról (benyújtó: Z.Kárpát Dániel és Magyar Zoltán, Jobbik)
Az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a
személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaságnak az Európai
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Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről
szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája
Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, valamint másrészről az Üzbég
Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz
csatolt, a kétoldalú textilkereskedelmi megállapodás lejártára tekintettel a megállapodás
rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztéséről szóló jegyzőkönyv
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája
A Magyarország Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya között a beruházások
ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat
általános vitája
Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
általános vitája
Egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból
történő rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatnak a
lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 2018. évi CXXXII.
törvénnyel összefüggő módosításáról szóló határozati javaslat általános vitája

59. ülésnap – 2019. március 11.
Kérdések és azonnali kérdések

60. ülésnap – 2019. március 18.
Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: Az állam nevében
tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek 2017. évi működéséről, az állami vagyon állományának
alakulásáról, az állami vagyonnal való gazdálkodás folyamatairól (gazdasági bizottság)
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Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A Közbeszerzési
Hatóság 2018. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről (gazdasági
bizottság)
Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvénynek az SMA betegség gyógyítására kifejlesztett
gyógyszer támogatásához szükséges módosításáról (benyújtó: Rig Lajos, Jobbik)
Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A kiemelt közbizalmat igénylő tisztségek
betöltéséről (benyújtó: Demeter Márta és mások, LMP)
Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Az állambiztonsági múlt átláthatóvá
tételéről, valamint az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága hivatásos állományának
egyes közhivatalok viseléséből való kizárása érdekében szükséges törvénymódosításokról
(benyújtó: Keresztes László Lóránt és mások, LMP)
Az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a
személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaságnak az Európai
Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről
szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző
módosító javaslat megtárgyalása
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása
A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a végzettségek,
a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása
Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása
Az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik,
másrészről az Örmény Köztársaság közötti átfogó és megerősített partnerségi megállapodás
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
megtárgyalása
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása
A Maecenas Universitatis Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis Corvini
Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatnak a
lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási
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közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 2018. évi CXXXII.
törvénnyel összefüggő módosításáról szóló határozati javaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása
Az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító
javaslat megtárgyalása
Egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból
történő rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása

61. ülésnap – 2019. március 19.
Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, valamint másrészről az Üzbég
Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz
csatolt, a kétoldalú textilkereskedelmi megállapodás lejártára tekintettel a megállapodás
rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztéséről szóló jegyzőkönyv
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása
(2019. évi XVII. törvény)
164 i
0n
0t
A Magyarország Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya között a beruházások
ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat
zárószavazása
(2019. évi XVI. törvény)
149 i
3n
14 t
Az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a
személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaságnak az Európai
Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről
szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról,
majd zárószavazás
(2019. évi XX. törvény)
168 i
0n
0t
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás
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(2019. évi XXIII. törvény)
139 i
7n
22 t
A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a végzettségek,
a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi XXII. törvény)
160 i
6n
3t
Az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik,
másrészről az Örmény Köztársaság közötti átfogó és megerősített partnerségi megállapodás
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi XXI. törvény)
169 i
0n
0t
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi XVIII. törvény)
114 i
54 n
0t
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat zárószavazása
(2019. évi XIX. törvény)
115 i
50 n
4t
Egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból
történő rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi XV. törvény)
168 i
0n
0t
Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvénynek az SMA betegség gyógyítására kifejlesztett
gyógyszer támogatásához szükséges módosításáról (benyújtó: Rig Lajos, Jobbik)
Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A kiemelt közbizalmat
igénylő tisztségek betöltéséről (benyújtó: Demeter Márta és mások, LMP)
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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)
A családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokról szóló
törvényjavaslat általános vitája
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításához kapcsolódóan egyes
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája
A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája
A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a
szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény módosításáról, valamint a Nemzeti
Földügyi Központ létrehozásával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat
általános vitája
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület tevékenységével érintett egyes
állami tulajdonú ingatlanok vagyonkezelésének rendezéséről szóló törvényjavaslat általános vitája
Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája

62. ülésnap – 2019. március 20.
Egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslat általános vitája
A közigazgatási bíróságok függetlenségét biztosító további garanciákról szóló
törvényjavaslat általános vitája
Az egyes klímapolitikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános
vitája
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény és a nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006.
évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája
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A Televíziós Film Mecenatúra 2019. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános
vitája

63. ülésnap – 2019. március 25.
Kérdések és azonnali kérdések

64. ülésnap – 2019. április 1.
Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény, valamint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a
törvényalkotási bizottság jelentésének és módosító javaslatának vitája, majd szavazás a módosító
javaslatról és zárószavazás
(2018. december 12-én elfogadott, a köztársasági elnök által 2018. december 21-én megfontolásra
visszaküldött törvény új változata)
(2019. évi XXXVII. törvény)
A kétharmados többséget igénylő részekre:
134 i
58 n
0t
Az egyszerű többséget igénylő részekre:
134 i
58 n
0t
A családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokról szóló
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása, majd zárószavazás
(2019. évi XXXII. törvény)
176 i
10 n
6t
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatnak a
lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 2018. évi CXXXII.
törvénnyel összefüggő módosításáról szóló határozati javaslat zárószavazása
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Az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító
javaslat megtárgyalása, szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi XXXIV. törvény)
A kétharmados többséget igénylő részekre:
156 i
9n
27 t
Az egyszerű többséget igénylő részekre:
156 i
8n
28 t
A Maecenas Universitatis Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis Corvini
Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása, szavazás az
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi XXX. törvény)
A kétharmados többséget igénylő részekre:
133 i
54 n
4t
Az egyszerű többséget igénylő részekre:
134 i
52 n
4t
Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása, szavazás az összegző
módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi XXXIII. törvény)
A kétharmados többséget igénylő részekre:
160 i
25 n
7t
Az egyszerű többséget igénylő részekre:
160 i
26 n
6t

Az idegenrendészeti szervvel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása, szavazás az
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi XXXV. törvény)
A kétharmados többséget igénylő részekre:
138 i
32 n
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22 t
Az egyszerű többséget igénylő részekre:
138 i
30 n
22 t
A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a
szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény módosításáról, valamint a Nemzeti
Földügyi Központ létrehozásával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat: a
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása, szavazás az összegző
módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi XL. törvény)
A kétharmados többséget igénylő részekre:
139 i
26 n
27 t
Az egyszerű többséget igénylő részekre:
139 i
26 n
27 t
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület tevékenységével érintett egyes
állami tulajdonú ingatlanok vagyonkezelésének rendezéséről szóló törvényjavaslat: a bizottsági
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása, szavazás az összegző módosító
javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi XXXI. törvény)
A kétharmados többséget igénylő részekre:
138 i
20 n
34 t
Az egyszerű többséget igénylő részekre:
138 i
20 n
34 t
A közigazgatási bíróságok függetlenségét biztosító további garanciákról szóló
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása, szavazás az
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi XXIV. törvény)
A kétharmados többséget igénylő részekre:
133 i
45 n
13 t
Az egyszerű többséget igénylő részekre:
133 i
45 n
13 t
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A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításához kapcsolódóan egyes
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító
javaslat megtárgyalása, szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi XXXVI. törvény)
A kétharmados többséget igénylő részekre:
132 i
32 n
26 t
Az egyszerű többséget igénylő részekre:
134 i
32 n
26 t
A Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló
egyezmény kihirdetéséről 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
A Televíziós Film Mecenatúra 2019. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat: a bizottsági
jelentések megtárgyalása
Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény és a nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006.
évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző
módosító javaslat megtárgyalása
Az egyes klímapolitikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása
Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Az Európai Unió közösségéhez tartozó
magyar családokért (benyújtó: Gyurcsány Ferenc és mások, DK)
Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: "Gyerek, család, lakhatás" programról
(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,
Jobbik)
Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Az állambiztonsági múlt nyilvánosságáról
(benyújtó: Mirkóczki Ádám és Varga-Damm Andrea, Jobbik)
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Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A munkavállalókra vonatkozó magyar
kvótáról (benyújtó: Stummer János, Jobbik)
Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: A Magyarország területén tartózkodásra
jogosító okmánnyal rendelkező nem magyar állampolgárok nemzetbiztonsági átvilágításának
elrendeléséről (benyújtó: Mirkóczki Ádám és Szilágyi György, Jobbik)
Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: A gyermekvállalás támogatásáról
(benyújtó: Szabó Timea, Párbeszéd)
Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A közművezeték-adó vízügyi ágazatban
történő kivezetése érdekében a közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény
módosításáról (benyújtó: Keresztes László Lóránt és mások, LMP)

65. ülésnap – 2019. április 2.
A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat összevont
vitája és zárószavazása (kivételes eljárásban****)
(2019. évi XXVII. törvény)
116 i
54 n
0t
A Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló
egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd
zárószavazás
(2019. évi XXXVIII. törvény)
172 i
0n
0t
A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi XXIX. törvény)
151 i
15 n
6t
A Televíziós Film Mecenatúra 2019. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat
zárószavazása
(2019. évi XXV. törvény)
118 i
15 n
40 t
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Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző
módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi XXVI. törvény)
127 i
19 n
29 t
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény és a nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006.
évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról,
majd zárószavazás
(2019. évi XXXIX. törvény)
118 i
28 n
27 t
Az egyes klímapolitikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi XXVIII. törvény)
124 i
8n
41 t
Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az Európai Unió
közösségéhez tartozó magyar családokért (benyújtó: Gyurcsány Ferenc és mások, DK)
Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: "Gyerek, család,
lakhatás" programról (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, Jobbik)
Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az állambiztonsági múlt
nyilvánosságáról (benyújtó: Mirkóczki Ádám és Varga-Damm Andrea, Jobbik)
Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A munkavállalókra
vonatkozó magyar kvótáról (benyújtó: Stummer János, Jobbik)
Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A Magyarország
területén tartózkodásra jogosító okmánnyal rendelkező nem magyar állampolgárok
nemzetbiztonsági átvilágításának elrendeléséről (benyújtó: Mirkóczki Ádám és Szilágyi György,
Jobbik)
Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A gyermekvállalás
támogatásáról (benyújtó: Szabó Timea, Párbeszéd)

A törvényhozás krónikája – 2019

18/62

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A közművezeték-adó
vízügyi ágazatban történő kivezetése érdekében a közművezetékek adójáról szóló 2012. évi
CLXVIII. törvény módosításáról (benyújtó: Keresztes László Lóránt és mások, LMP)

[Az országgyűlés az európai parlamenti választási kampányra tekintettel – a
sikertelen rendkívüli ülést leszámítva – hét hétig nem tartott plenáris ülést.]

66. ülésnap – 2019. május 17.
Az ülést ellenzéki képviselők kezdeményezték a gyermekes családok kilakoltatását
megakadályozó törvényjavaslat megtárgyalása érdekében, de mivel a kormánypárti frakciók nem
jelentek meg, csak a napirend előtti felszólalások hangozhattak el, mert határozatképtelenség miatt
nem lehetett elfogadni a napirendet, így az ülést sem sikerült megtartani.

67. ülésnap – 2019. május 27.
Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámolója 2018. évi tevékenységéről (igazságügyi
bizottság)
Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Országgyűlési beszámolója 2018 (gazdasági bizottság)
Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló határozati javaslat
határozathozatala

68. ülésnap – 2019. május 28.
Egyes törvényeknek a nagyszülői gyermekgondozási díj bevezetésével kapcsolatos
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája
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Az Európa Tanács felülvizsgált filmkoprodukciós egyezménye kihirdetéséről szóló
törvényjavaslat általános vitája
Az Európai filmkoprodukciós egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános
vitája
A 2020. év nemzeti összetartozás évének nyilvánításáról szóló határozati javaslat általános
vitája
Az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló
törvényjavaslat általános vitája
A Magyarország és a Brazil Szövetségi Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája
A Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya
között a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös
vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája
A Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között, a Nemzetközi
Távközlési Egyesület ITU Telecom World 2019 rendezvényének lebonyolításáról, szervezéséről és
finanszírozásáról szóló, a fogadó országgal kötött Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat
általános vitája
A Nemzetközi Mobil Műholdas Szervezet létrehozásáról szóló egyezmény és annak
2008. évi módosítása kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája
A Londonban, 1985. október 16-án kelt, „a hajókon telepíthető INMARSAT földi állomások
használatáról a területi vizeken és kikötőkben” tárgyú megállapodás kihirdetéséről szóló
törvényjavaslat általános vitája
Az Európai Hírközlési Hivatal (ECO) létrehozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló
törvényjavaslat általános vitája

69. ülésnap – 2019. június 3.
Kérdések és azonnali kérdések
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70. ülésnap – 2019. június 11.
Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: Országgyűlési
beszámoló a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő
tevékenységéről 2018 (gazdasági bizottság)
Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: Országgyűlési
beszámoló a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2018. évi tevékenységéről
(kulturális bizottság)
Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: Az agrárgazdaság
2017. évi helyzetéről (mezőgazdasági bizottság)
Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Egyes törvényeknek az Európa-nap
munkaszüneti nappá történő nyilvánításával összefüggő módosításáról (benyújtó: Vadai Ágnes és
mások, DK)
Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: A megváltozott munkaképességű
személyek ellátásairól szóló szabályozás felülvizsgálatához szükséges intézkedésekről (benyújtó:
Tóth Bertalan és mások, MSZP)
Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A gyermekes családok hajléktalanságának a
megelőzéséhez szükséges egyes törvénymódosításokról (benyújtó: Szabó Timea és mások,
Párbeszéd)
Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: A közhatalmat gyakorlók, valamint a
közbeszerzések nyerteseinek vagyonosodásának átláthatóságáról (benyújtó: Tordai Bence,
Párbeszéd)
Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A személyi jövedelemadó egy százalékának
a szakszervezetek részére történő felajánlása érdekében az 1996. évi CXXVI. számú törvény
módosításáról (benyújtó: Tordai Bence, Párbeszéd és Korózs Lajos, MSZP)
Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Egyes törvényeknek a gyermekvállalás
támogatásához szükséges módosításáról (benyújtó: Szabó Timea, Párbeszéd)
Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Egyes törvényeknek az otthonápolás
munkaként való elismeréséhez szükséges módosításáról (benyújtó: Ungár Péter, LMP)
Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A közterületi parkolással összefüggő
törvénymódosításokról (benyújtó: Csárdi Antal és mások, LMP)
Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: Éghajlatváltozási vészhelyzet
megállapításáról és az ezzel összefüggő feladatokról (benyújtó: Schmuck Erzsébet és mások, LMP)
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71. ülésnap – 2019. június 12.
A szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentéséről és az ezzel összefüggő más
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat összevont vitája, az összegző módosító javaslat
megtárgyalása és szavazása, majd zárószavazás (kivételes eljárásban****)
(2019. évi XLVIII. törvény)
160 i
1n
5t
A Magyarország és a Brazil Szövetségi Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása
(2019. évi XLVI. törvény)
167 i
0n
0t
A Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya
között a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös
vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása
(2019. évi XLVII. törvény)
167 i
0n
0t
A Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között, a Nemzetközi
Távközlési Egyesület ITU Telecom World 2019 rendezvényének lebonyolításáról, szervezéséről és
finanszírozásáról szóló, a fogadó országgal kötött megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat
zárószavazása
(2019. évi XLII. törvény)
132 i
12 n
22 t
A Londonban, 1985. október 16-án kelt, „a hajókon telepíthető INMARSAT földi állomások
használatáról a területi vizeken és kikötőkben” tárgyú megállapodás kihirdetéséről szóló
törvényjavaslat zárószavazása
(2019. évi L. törvény)
167 i
0n
0t
Az Európai Hírközlési Hivatal - ECO - létrehozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló
törvényjavaslat zárószavazása
(2019. évi XLI. törvény)
167 i
0n
0t
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A Nemzetközi Mobil Műholdas Szervezet létrehozásáról szóló egyezmény és annak
2008. évi módosítása kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása
(2019. évi XLIII. törvény)
166 i
0n
0t
Az európai filmkoprodukciós egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása
(2019. évi XLIV. törvény)
167 i
0n
0t
Az Európa Tanács felülvizsgált filmkoprodukciós egyezménye kihirdetéséről szóló
törvényjavaslat zárószavazása
(2019. évi XLV. törvény)
167 i
0n
0t
Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Egyes törvényeknek az
Európa-nap munkaszüneti nappá történő nyilvánításával összefüggő módosításáról (benyújtó: Vadai
Ágnes és mások, DK)
Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A megváltozott
munkaképességű személyek ellátásairól szóló szabályozás felülvizsgálatához szükséges
intézkedésekről (benyújtó: Tóth Bertalan és mások, MSZP)
Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A gyermekes családok
hajléktalanságának a megelőzéséhez szükséges egyes törvénymódosításokról (benyújtó: Szabó
Timea és mások, Párbeszéd)
Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A közhatalmat
gyakorlók, valamint a közbeszerzések nyerteseinek vagyonosodásának átláthatóságáról (benyújtó:
Tordai Bence, Párbeszéd)
Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A személyi jövedelemadó
egy százalékának a szakszervezetek részére történő felajánlása érdekében az 1996. évi CXXVI.
számú törvény módosításáról (benyújtó: Tordai Bence, Párbeszéd és Korózs Lajos, MSZP)
Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Egyes törvényeknek a
gyermekvállalás támogatásához szükséges módosításáról (benyújtó: Szabó Timea, Párbeszéd)
Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Egyes törvényeknek az
otthonápolás munkaként való elismeréséhez szükséges módosításáról (benyújtó: Ungár Péter, LMP)
Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A közterületi parkolással
összefüggő törvénymódosításokról (benyújtó: Csárdi Antal és mások, LMP)
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Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Éghajlatváltozási
vészhelyzet megállapításáról és az ezzel összefüggő feladatokról (benyújtó: Schmuck Erzsébet és
mások, LMP)
A képviselők mentelmi jogával összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat általános vitája
A Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság kormánya között a katonai repülés és a
légvédelmi tevékenységek területén folytatott együttműködésről szóló
Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája
A közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépésének elhalasztásáról szóló
törvényjavaslat általános vitája
Egyes törvényeknek az épített és a természeti környezet védelmével, valamint a kulturális
örökségvédelemmel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája
A hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények
jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája
A kutatás, fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának
átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája
Egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint a nemzeti pénzügyi
szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája

72. ülésnap – 2019. június 13.
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság
közötti beruházásvédelmi megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája
A Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya között a beruházások
ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat
általános vitája
Az Észak-Macedón Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról
szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája
A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti, a
védelmi együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája
Az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erői magyarországi állomásozásának
engedélyezéséről szóló határozati javaslat általános vitája
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Egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája
A médiaszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
általános vitája

NYÁRI RENDKÍVÜLI ÜLÉSSZAK

73. ülésnap – 2019. június 17.
Egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslat: a bizottsági
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása
A 2020. év nemzeti összetartozás évének nyilvánításáról szóló határozati javaslat: a
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása
Az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása
A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat
általános vitája

74. ülésnap – 2019. június 18.
A Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a katonai
repülés és légvédelmi tevékenységek területén folytatott együttműködésről szóló
Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása
(2019. évi LII. törvény)
166 i
0n
0t
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság
közötti beruházásvédelmi megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása
(2019. évi LIII. törvény)
167 i
0n
0t
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A Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya között a beruházások
ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat
zárószavazása
(2019. évi LIV. törvény)
147 i
0n
23 t
A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti, a
védelmi együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása
(2019. évi LI. törvény)
167 i
0n
0t
Egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző
módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi LV. törvény)
123 i
0n
49 t
A 2020. év nemzeti összetartozás évének nyilvánításáról szóló határozati javaslat: szavazás
az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás
Az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló
törvényjavaslat zárószavazása
(2019. évi LVI. törvény)
137 i
0n
36 t
Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós jogharmonizációs
kötelezettségek miatt szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája
Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
általános vitája
A Magyar Honvédségnél rendszeresíthető beosztások számáról szóló határozati javaslat
általános vitája
Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország
közös államhatárán, Drégelypalánk és Ipolyhídvég (Ipel'ské Predmostie) települések közötti közúti
Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló
törvényjavaslat általános vitája
A magyar állampolgársággal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat általános vitája
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75. ülésnap – 2019. június 19.
A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános
vitájának megkezdése

76. ülésnap – 2019. június 20.
A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános
vitájának folytatása

77. ülésnap – 2019. június 21.
A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános
vitájának folytatása és lezárása
A közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés
tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről
szóló törvényjavaslat általános vitája

78. ülésnap – 2019. június 24.
Egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint a nemzeti pénzügyi
szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása
Egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása
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Az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erői magyarországi állomásozásának
engedélyezéséről szóló határozati javaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása
A hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények
jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző
módosító javaslat megtárgyalása
A kutatás, fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és
finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat összevont vitája (a házszabálytól
eltérve**)

79. ülésnap – 2019. június 25.
Az Észak-macedón Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról
szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása
(2019. évi LVII. törvény)
153 i
0n
0t
Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság kormánya között a két ország
közös államhatárán, Drégelypalánk és Ipolyhídvég (Ipel’ské Predmostie) települések közötti közúti
Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló
törvényjavaslat zárószavazása
(2019. évi LVIII. törvény)
154 i
0n
0t
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 zárószavazása
Egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint a nemzeti pénzügyi
szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi LX. törvény)
114 i
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20 n
23 t
Egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi LIX. törvény)
115 i
40 n
2t
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító
javaslatról, majd zárószavazás (a házszabálytól eltérve**)
(2019. évi XLIX. törvény)
156 i
1n
0t
A személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól
szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája
Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája
Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája
A központi költségvetés címrendjének módosításáról szóló határozati javaslat általános
vitája

80. ülésnap – 2019. július 1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság
létrehozásáról szóló határozati javaslat határozathozatala
A képviselők mentelmi jogával összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása
A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása
A közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés
tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása
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A közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépésének elhalasztásáról szóló
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása
Egyes törvényeknek az épített és a természeti környezet védelmével, valamint a
kulturális örökségvédelemmel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása
A médiaszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása
A Magyar Honvédségnél rendszeresíthető beosztások számáról szóló határozati javaslat: a
bizottsági jelentések megtárgyalása
A babaváró támogatás igénylésével, valamint a nagycsaládosok személygépkocsiszerzési
támogatásával kapcsolatos eljárások illetékmentességének megteremtése érdekében az illetékekről
szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat összevont vitája (a
házszabálytól eltérve**)

81. ülésnap – 2019. július 2.
Az alapvető jogok biztosának megválasztása (Kozma Ákos)
A közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés
tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd döntés a zárószavazás
elhalasztásáról
A Magyar Honvédségnél rendszeresíthető beosztások számáról szóló határozati javaslat
zárószavazása
Az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erői magyarországi állomásozásának
engedélyezéséről szóló határozati javaslat zárószavazása
A képviselők mentelmi jogával összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat zárószavazása
(2019. évi LXV. törvény)
A kétharmados többséget igénylő részekre:
153 i
26 n
3t
Az egyszerű többséget igénylő részekre:
153 i
27 n
3t
A közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépésének elhalasztásáról szóló
törvényjavaslat zárószavazása
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(2019. évi LXI. törvény)
A kétharmados többséget igénylő részekre:
187 i
0n
0t
Az egyszerű többséget igénylő részekre:
187 i
0n
0t

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi LXVI. törvény)
A kétharmados többséget igénylő részekre:
131 i
36 n
19 t
Az egyszerű többséget igénylő részekre:
131 i
36 n
19 t
A médiaszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat:
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi LXIII. törvény)
A kétharmados többséget igénylő részekre:
131 i
56 n
0t
Az egyszerű többséget igénylő részekre:
131 i
56 n
0t
Egyes törvényeknek az épített és a természeti környezet védelmével, valamint a kulturális
örökségvédelemmel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző
módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi LIV. törvény)
A kétharmados többséget igénylő részekre:
131 i
34 n
22 t
Az egyszerű többséget igénylő részekre:
131 i
34 n
22 t
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A hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények
jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító
javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi LXVII. törvény)
A kétharmados többséget igénylő részekre:
131 i
33 n
22 t
Az egyszerű többséget igénylő részekre:
131 i
34 n
22 t
A kutatás, fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának
átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi LXVIII. törvény)
A kétharmados többséget igénylő részekre:
131 i
53 n
3t
Az egyszerű többséget igénylő részekre:
131 i
53 n
3t
A babaváró támogatás igénylésével, valamint a nagycsaládosok személygépkocsiszerzési
támogatásával kapcsolatos eljárások illetékmentességének megteremtése érdekében az illetékekről
szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító
javaslatról, majd zárószavazás (a házszabálytól eltérve**)
(2019. évi LXI. törvény)
182 i
0n
1t
A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításával és a nemdohányzók védelmével
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája
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82. ülésnap – 2019. július 8.
A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat: a bizottsági
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása, majd szavazás az összegző módosító
javaslatról
A közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés
tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről
szóló törvényjavaslathoz benyújtott zárószavazás előtti jelentés és zárószavazás előtti módosító
javaslat vitája
Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós jogharmonizációs
kötelezettségek miatt szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az
összegző módosító javaslat megtárgyalása
Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása
A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az
összegző módosító javaslat megtárgyalása
A központi költségvetés címrendjének módosításáról szóló határozati javaslat: a bizottsági
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása
Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról szóló határozati javaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása
Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról szóló határozati javaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása

83. ülésnap – 2019. július 12.
Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós jogharmonizációs
kötelezettségek miatt szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző
módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi LXXII. törvény)
127 i
16 n
42 t
Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat:
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás
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(2019. évi LXXIII. törvény)
137 i
49 n
0t
A Magyarország 2020. évi központi költségvetésérőlszóló törvényjavaslat zárószavazása
(2019. évi LXXI. törvény)
127 i
58 n
0t
A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző
módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi LXIX. törvény)
128 i
48 n
9t
A közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés
tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló
törvényjavaslat: szavazás a benyújtott zárószavazás előtti módosító javaslatról, majd az
elhalasztott zárószavazás
(2019. évi LXX. törvény)
127 i
57 n
1t
Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása
Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2018. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása
A központi költségvetés címrendjének módosításáról szóló határozati javaslat: szavazás az
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás

ŐSZI ÜLÉSSZAK
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84. ülésnap – 2019. szeptember 18.
Az ülést ellenzéki képviselők kezdeményezték Az éghajlatváltozási veszélyhelyzetből fakadó,
halasztást nem tűrő feladatokról benyújtott határozati javaslat megtárgyalása érdekében, de mivel a
kormánypárti frakciók nem jelentek meg, csak a napirend előtti felszólalások hangozhattak el, mert
határozatképtelenség miatt nem lehetett elfogadni a napirendet, így az ülést sem sikerült
megtartani.

[Az országgyűlés az őszi ülésszakot az október 13-i önkormányzati választás
kampányára hivatkozva – a sikertelen rendkívüli ülést leszámítva – szokatlanul későn
nyitotta meg.]

85. ülésnap – 2019. október 21.
Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra:”A Bethlen Gábor
Alap 2018. évi tevékenységéről és működéséről” (nemzeti összetartozás bizottsága)
Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: „A Gazdasági
Versenyhivatal 2018. évi tevékenységéről és a Versenytörvény alkalmazása során szerzett, a
verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról” (gazdasági
bizottság)
„A terrorizmushoz vezető radikalizáció megelőzése: regionális politikai válaszok és
kockázatcsökkentés” című regionális konferenciáról szóló, levélváltás útján
létrejövő megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat összevont vitája és határozathozatala (a
házszabálytól eltérve**)
(2019. évi LXXIV. törvény)
128 i
0n
1t

86. ülésnap – 2019. október 22.
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a Magyarországon és
a Szerb Köztársaságban kiállított, államilag elismert bizonyítványok és
oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló
Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája
A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének
biztosításával összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája
Egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat általános vitája
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Az Európai Határregisztrációs Rendszerrel, valamint az Európai Utasinformációs
és Engedélyezési Rendszerrel összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája
A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a katasztrófák esetén történő
együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló
törvényjavaslat általános vitája
A Genfben, 1949. év szeptember hó 19. napján kelt közúti közlekedési Egyezmény, a
Genfben, 1949. év szeptember hó 19-én kelt közúti jelzésekre vonatkozó Jegyzőkönyv, a Genfben,
1950. év szeptember hó 16-án kelt, az 1949. szeptember hó 19-én
Genfben aláírt közúti közlekedésre vonatkozó Egyezményt és a közúti jelzésekre vonatkozó
Jegyzőkönyvet kiegészítő európai Megállapodás, a Genfben, 1955. év december hó 16-án kelt, az
1949. évi közúti közlekedésre vonatkozó Egyezményt és az 1949. évi közúti jelzésekre vonatkozó
Jegyzőkönyvet kiegészítő, az 1950. szeptember 16-án kötött európai Megállapodás módosítása
tárgyában létrejött, a közúti munkálatok jelzéséről szóló Megállapodás, valamint a Genfben, 1957.
év december hó 13. napján kelt, az útjelzésekre vonatkozó európai Egyezmény kihirdetéséről szóló
törvényjavaslat általános vitája
Egyes törvények ipar- és kereskedelemszabályozási szempontból történő, valamint
jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája
Az ingatlan-nyilvántartást, valamint egyes közigazgatási hatósági eljárásokat érintő
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája

87. ülésnap – 2019. október 24.
A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat általános vitája

88. ülésnap – 2019. október 28.
Kérdések és azonnali kérdések
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89. ülésnap – 2019. november 4.
A Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma tagjainak megválasztása (Bencze Izabella,
Varga Szilvia, László Miklós, Debreczeni József, Kránitz László, Silhavy Máté)
A Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes (a nemzetiségi
jogok szószólója) megválasztása (Szalayné Sándor Erzsébet)
Alkotmánybíró-választás (Handó Tünde)
A legfőbb ügyész újraválasztása (Polt Péter)
Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: A Magyarország Kormánya és a Kínai
Népköztársaság Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás
magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásának leállításáról
(benyújtó: Keresztes László Lóránt, Demeter Márta és Schmuck Erzsébet, LMP)
Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: Magyarország Kormánya és az
Oroszországi Föderáció kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén
folytatandó együttműködésről szóló Egyezményre való hivatkozással a Kormány által
Magyarország nemzeti érdekeit sértő módon, a Paksi Erőmű új 5-6. blokkjának létesítésével
összefüggésben megkötött szerződések felmondásának szükségességéről (benyújtó: Keresztes
László Lóránt, Demeter Márta, Hohn Krisztina és Ungár Péter, LMP)
Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: Az emberi és kisebbségi jogokról és az
ezeket fenyegető szervezetekről (benyújtó: Gyurcsány Ferenc, Arató Gergely, László Imre, Oláh
Lajos, Vadai Ágnes, Gréczy Zsolt, Hajdu László és Varju László, DK)
Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A Magyarország címerének és zászlajának
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény módosításáról
(benyújtó: Bencsik János és Szilágyi György, Jobbik)
Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Az állatkínzókkal szembeni hatékony
fellépés megteremtése érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
módosításáról (benyújtó: Potocskáné Kőrösi Anita és Stummer János, Jobbik)
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90. ülésnap – 2019. november 5.
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a Magyarországon és
a Szerb Köztársaságban kiállított, államilag elismert bizonyítványok és
oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló
Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása
(2019. évi LXXVII. törvény)
160 i
0n
0t
A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a katasztrófák esetén
történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló
törvényjavaslat zárószavazása
(2019. évi LXXVI. törvény)
161 i
0n
0t
A Genfben, 1949. év szeptember hó 19. napján kelt közúti közlekedési Egyezmény, a
Genfben, 1949. év szeptember hó 19-én kelt közúti jelzésekre vonatkozó
Jegyzőkönyv, a Genfben, 1950. év szeptember hó 16-án kelt, az 1949. szeptember hó
19-én Genfben aláírt közúti közlekedésre vonatkozó Egyezményt és a közúti
jelzésekre vonatkozó Jegyzőkönyvet kiegészítő európai Megállapodás, a Genfben,
1955. év december hó 16-án kelt, az 1949. évi közúti közlekedésre vonatkozó
Egyezményt és az 1949. évi közúti jelzésekre vonatkozó Jegyzőkönyvet kiegészítő, az
1950. szeptember 16-án kötött európai Megállapodás módosítása tárgyában
létrejött, a közúti munkálatok jelzéséről szóló megállapodás, valamint a Genfben,
1957. év december hó 13. napján kelt, az útjelzésekre vonatkozó európai Egyezmény
Kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása
(2019. évi LXXV. törvény)
164 i
0n
0t
Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A Magyarország
Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési
beruházás magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásának
leállításáról (benyújtó: Keresztes László Lóránt, Demeter Márta és Schmuck Erzsébet, LMP)
Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Magyarország
Kormánya és az Oroszországi Föderáció kormánya közötti nukleáris energia békés célú
felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezményre való hivatkozással a
Kormány által Magyarország nemzeti érdekeit sértő módon, a Paksi Erőmű új 5-6. blokkjának
létesítésével összefüggésben megkötött szerződések felmondásának szükségességéről (benyújtó:
Keresztes László Lóránt, Demeter Márta, Hohn Krisztina és Ungár Péter, LMP)
Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az emberi és kisebbségi
jogokról és az ezeket fenyegető szervezetekről (benyújtó: Gyurcsány Ferenc, Arató Gergely, László
Imre, Oláh Lajos, Vadai Ágnes, Gréczy Zsolt, Hajdu László és Varju László, DK)
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Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A Magyarország címerének
és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény
módosításáról (benyújtó: Bencsik János és Szilágyi György, Jobbik)
Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az állatkínzókkal szembeni
hatékony fellépés megteremtése érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
módosításáról (benyújtó: Potocskáné Kőrösi Anita és Stummer János, Jobbik)
A törvényszéki végrehajtással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat általános vitája
A magyar-szlovén államhatár új, 2018. évi határokmányainak kihirdetéséről szóló
törvényjavaslat általános vitája
Az öntözéses gazdálkodásról szóló törvényjavaslat általános vitája
A pénzügyi közvetítőrendszert, valamint az államháztartást és a gazdasági stabilitást érintő
egyes jogszabályok módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája
Egyes egészségügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló
törvényjavaslat általános vitája
Egyes energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló
törvényjavaslat általános vitája
A szakképzésről szóló törvényjavaslat általános vitája

91. ülésnap – 2019. november 6.
A „Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2018. évi szakmai tevékenységéről és
beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére” című beszámoló elfogadásáról
szóló határozati javaslat általános vitája
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi egységes költségvetésének
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat általános vitája
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes költségvetéséről szóló
törvényjavaslat általános vitája
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92. ülésnap – 2019. november 11.
Kérdések és azonnali kérdések

93. ülésnap – 2019. november 18.
Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: A ritka betegségben szenvedők
támogatásának elősegítéséről (benyújtó: Rig Lajos, Jobbik)
Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A helyi önkormányzatok pénzügyi
függetlenségének helyreállítása érdekében egyes központi költségvetésről szóló törvények
módosításáról (benyújtó: Tóth Bertalan és mások, MSZP)
Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A kormányzat által indokolatlanul magasan
tartott energiaárak igazságos csökkentése érdekében a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló
2013. évi LIV. törvény módosításáról (benyújtó: Tóth Bertalan és mások, MSZP)
Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Az állambiztonsági múlt átláthatóvá
tételéről, 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)
Az Európai Határregisztrációs Rendszerrel, valamint az Európai Utasinformációs
és Engedélyezési Rendszerrel összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
megtárgyalása
A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
megtárgyalása
A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének
biztosításával összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és
az összegző módosító javaslat megtárgyalása
A törvényszéki végrehajtással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása
Az ingatlan-nyilvántartást, valamint egyes közigazgatási hatósági eljárásokat érintő
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző
módosító javaslat megtárgyalása
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A magyar állampolgársággal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása
Egyes törvények ipar- és kereskedelemszabályozási szempontból történő, valamint
jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző
módosító javaslat megtárgyalása
A szakképzésről szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító
javaslat megtárgyalása

94. ülésnap – 2019. november 19.
A magyar-szlovén államhatár új, 2018. évi határokmányainak kihirdetéséről szóló
törvényjavaslat zárószavazása
(2019. évi LXXVIII. törvény)
169 i
0n
0t
A „Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2018. évi szakmai tevékenységéről és
beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére” című beszámoló
elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása
A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd
zárószavazás
(2019. évi LXXIX. törvény)
116 i
55 n
0t
A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek
otthonteremtésének biztosításával összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat:
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi LXXXIV. törvény)
170 i
0n
0t
A törvényszéki végrehajtással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi LXXXI. törvény)
144 i
0n
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29 t
Az ingatlan-nyilvántartást, valamint egyes közigazgatási hatósági eljárásokat érintő
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról,
majd zárószavazás
(2019. évi LXXXII. törvény)
143 i
13 n
17 t
Egyes törvények ipar- és kereskedelemszabályozási szempontból történő, valamint
jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító
javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi LXXXIII. törvény)
120 i
43 n
11 t
A szakképzésről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd
zárószavazás
(2019. évi LXXX. törvény)
119 i
40 n
15 t
Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A ritka betegségben
szenvedők támogatásának elősegítéséről (benyújtó: Rig Lajos, Jobbik)
Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A helyi önkormányzatok
pénzügyi függetlenségének helyreállítása érdekében egyes központi költségvetésről szóló törvények
módosításáról (benyújtó: Tóth Bertalan és mások, MSZP)
Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A kormányzat által
indokolatlanul magasan tartott energiaárak igazságos csökkentése érdekében a rezsicsökkentések
végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosításáról (benyújtó: Tóth Bertalan és mások,
MSZP)
Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az állambiztonsági múlt
átláthatóvá tételéről, 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)
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat általános vitája
Egyes vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról, valamint egyes
vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről szóló törvényjavaslat általános vitája
Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat
általános vitája
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A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat általános vitája
A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi
fellépésben való további részvételéről szóló határozati javaslat általános vitája
A Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között létrejött, az
elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános
vitája
A Magyarország és a Marokkói Királyság között létrejött kiadatási egyezmény
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája
Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája
Magyarország Alaptörvényének nyolcadik módosításáról, az önálló közigazgatási
bíráskodás megszüntetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája (sürgős tárgyalás***)
A temesvári népfelkelésről való megemlékezésről szóló határozati javaslat általános vitája

95. ülésnap – 2019. november 20. (az ülésnap november 21-én 13 óra 53 percig tartott, a
november 21-i ülésnap ezt követően kezdődött)
Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája
Az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását érintő egyes törvények módosításáról
szóló törvényjavaslat általános vitája
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat
módosításáról szóló határozati javaslat általános vitája
A 2020. év Zrínyi Miklós-emlékévvé nyilvánításáról szóló határozati javaslat általános
vitája
Egyes törvényeknek a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. létrehozásával
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája
A családvédelmi akciótervvel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat általános vitája
A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat általános vitája
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A szakképzésről szóló 2019. évi ... törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és
hatályon kívül helyező rendelkezésekről szóló törvényjavaslat általános vitája
Egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája
A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény és
egyes kapcsolódó törvényi rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája

96. ülésnap – 2019. november 21.
A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint egyes törvényeknek a
kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvénnyel kapcsolatos
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája
A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló
törvényjavaslat általános vitája
A közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
általános vitája
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános
vitája
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
általános vitája
Egyes törvényeknek az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésével, valamint a bizonytalan
minőségű, tisztázatlan hátterű egészségügyi szolgáltatók tevékenységének visszaszorításával
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája

97. ülésnap – 2019. november 22.
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A Magyarország Kormánya és a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa Titkársága
közötti, a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa magyarországi
Képviseleti Irodájáról szóló székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános
vitája
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint az egyes törvények Nagy-Britannia
és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő rendezetlen kilépése esetére
szükséges módosításáról szóló 2019. évi XV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános
vitája
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság
közötti beruházásvédelmi megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája
A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a Magyar
Népköztársaság/Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság/Jugoszláv
Szocialista Szövetségi Köztársaság/ Jugoszláv Szövetségi Köztársaság/Szerbia és
Montenegró között létrejött kétoldalú nemzetközi szerződésekben való államutódlásról szóló
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája
Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok
között létrejött gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz, a
Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült
harmadik kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája
A Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya között a diplomata-,
szolgálati és különleges útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről
szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája
A Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a Bolgár Köztársaság
budapesti diplomáciai képviseletének ingatlanszükségleteit illető kérdések
rendezéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája
A Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását
szolgáló törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája
A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló
törvényjavaslat általános vitája
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
általános vitája
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98. ülésnap – 2019. november 25.
Kérdések és azonnali kérdések

99. ülésnap – 2019. december 2.
Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: A gerincvelő izomsorvadásban (SMA I)
szenvedő gyermekek gyógyítása finanszírozásának egyes kérdéseiről (benyújtó: Gyurcsány Ferenc
és Arató Gergely, DK)
Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A rabszolgatörvény hatályon kívül helyezése
(benyújtó: Tóth Bertalan, MSZP és sokan mindegyik ellenzéki frakcióból, valamint a függetlenek
közül)
Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: A munkavállalók szociális biztonságának
megerősítéséről és a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek érvényre juttatásáról
(benyújtó: Tóth Bertalan, MSZP és sokan mindegyik ellenzéki frakcióból, valamint a függetlenek
közül)
Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A klímavészhelyzet kihirdetéséről (benyújtó:
Tordai Bence és mások, Párbeszéd)
Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: Az új Fővárosi Közgyűlés által elfogadott
rendelkezések magyarországi érvényesítéséről (benyújtó: Szabó Timea és Tordai Bence, Párbeszéd)
Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi
LIII. törvény módosításáról a kilakoltatási moratórium meghosszabbítása érdekében (benyújtó:
Z.Kárpát Dániel, Jobbik)
Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: Az éghajlatváltozási veszélyhelyzetből
fakadó, halasztást nem tűrő feladatokról (benyújtó: Schmuck Erzsébet, LMP és mások több
ellenzéki frakcióból)
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi egységes költségvetésének
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi egységes költségvetésének
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása
Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: a
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása
A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításával és a nemdohányzók védelmével
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az
összegző módosító javaslat megtárgyalása
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A Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását
szolgáló törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző
módosító javaslat megtárgyalása
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság
közötti beruházásvédelmi megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések
és az összegző módosító javaslat megtárgyalása
A Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a Bolgár Köztársaság
budapesti diplomáciai képviseletének ingatlanszükségleteit illető kérdések rendezéséről szóló
megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító
javaslat megtárgyalása
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint az egyes törvények Nagy-Britannia és ÉszakÍrország Egyesült Királysága Európai Unióból történő rendezetlen kilépése esetére szükséges
módosításáról szóló 2019. évi XV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása
A Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között létrejött, az elítélt
személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: a bizottsági
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása
Egyes törvényeknek a nagyszülői gyermekgondozási díj bevezetésével kapcsolatos
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
megtárgyalása
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat:
a bizottsági jelentések megtárgyalása
Az öntözéses gazdálkodásról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző
módosító javaslat megtárgyalása
A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása
A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény és
egyes kapcsolódó törvényi rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása
Egyes energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása
A szakképzésről szóló 2019. évi ... törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és
hatályon kívül helyező rendelkezésekről szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az
összegző módosító javaslat megtárgyalása
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Egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása

100. ülésnap – 2019. december 3.
A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a Magyar
Népköztársaság/Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság /Jugoszláv
Szocialista Szövetségi Köztársaság /Jugoszláv Szövetségi Köztársaság/Szerbia és Montenegró
között létrejött kétoldalú nemzetközi szerződésekben való államutódlásról szóló Jegyzőkönyv
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása
(2019. évi XCII. törvény)
168 i
0n
0t
A Magyarország és a Marokkói Királyság között létrejött kiadatási egyezmény
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása
(2019. évi XCI. törvény)
170 i
0n
0t
A Magyarország Kormánya és a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa Titkársága
közötti, a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa magyarországi Képviseleti Irodájáról
szóló székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása
(2019. évi XCIII. törvény)
125 i
40 n
0t
Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok
között létrejött gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz, a
Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült
harmadik kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása
(2019. évi LXXXVI. törvény)
172 i
0n
0t
A Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya között a diplomata-,
szolgálati és különleges útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló
Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása
(2019. évi LXXXVIII. törvény)
172 i
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0n
0t
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi egységes költségvetésének
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat zárószavazása
(2019. évi XCIV. törvény)
118 i
54 n
0t
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes költségvetéséről szóló
törvényjavaslat zárószavazása
(2019. évi XCV. törvény)
118 i
54 n
0t
A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításával és a nemdohányzók védelmével
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító
javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi CIII. törvény)
117 i
37 n
15 t
A Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását
szolgáló törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról,
majd zárószavazás
(2019. évi C. törvény)
143 i
31 n
0t
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság
közötti beruházásvédelmi megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző
módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi LXXXV. törvény)
171 i
0n
0t
A Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a Bolgár Köztársaság
budapesti diplomáciai képviseletének ingatlanszükségleteit illető kérdések rendezéséről szóló
megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd
zárószavazás
(2019. évi LXXXIX. törvény)
167 i
0n
5t
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A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint az egyes törvények Nagy-Britannia és ÉszakÍrország Egyesült Királysága Európai Unióból történő rendezetlen kilépése esetére szükséges
módosításáról szóló 2019. évi XV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi LXXXVII. törvény)
174 i
0n
0t
A Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között létrejött, az elítélt
személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: szavazás az
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi XC. törvény)
172 i
0n
0t
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
zárószavazása
(2019. évi CII. törvény)
173 i
0n
1t
A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi CIV. törvény)
172 i
0n
1t
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás
az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi XCIX. törvény)
142 i
16 n
15 t
A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény és
egyes kapcsolódó törvényi rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az
összegző módosító javaslatról (A zárószavazást az országgyűlés elhalasztotta.)
Egyes energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi CI. törvény)
143 i
17 n
14 t
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Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A gerincvelő
izomsorvadásban (SMA I) szenvedő gyermekek gyógyítása finanszírozásának egyes kérdéseiről
(benyújtó: Gyurcsány Ferenc és Arató Gergely, DK)
Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A rabszolgatörvény
hatályon kívül helyezése (benyújtó: Tóth Bertalan, MSZP és sokan mindegyik ellenzéki frakcióból,
valamint a függetlenek közül)
Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A munkavállalók
szociális biztonságának megerősítéséről és a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek
érvényre juttatásáról (benyújtó: Tóth Bertalan, MSZP és sokan mindegyik ellenzéki frakcióból,
valamint a függetlenek közül)
Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A klímavészhelyzet kihirdetéséről
(benyújtó: Tordai Bence és mások, Párbeszéd)
Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az új Fővárosi
Közgyűlés által elfogadott rendelkezések magyarországi érvényesítéséről (benyújtó: Szabó Timea
és Tordai Bence, Párbeszéd)
Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A bírósági végrehajtásról
szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról a kilakoltatási moratórium meghosszabbítása érdekében
(benyújtó: Z.Kárpát Dániel, Jobbik)
Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: Az éghajlatváltozási veszélyhelyzetből
fakadó, halasztást nem tűrő feladatokról (benyújtó: Schmuck Erzsébet, LMP és mások több
ellenzéki frakcióból)

101. ülésnap – 2019. december 9.
Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A Nemzeti Választási
Iroda elnökének beszámolója az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26-án megtartott
választásával kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról (igazságügyi
bizottság)
Magyarország Alaptörvényének nyolcadik módosításáról, az önálló közigazgatási
bíráskodás megszüntetéséről szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító
javaslat megtárgyalása (sürgős eljárás***)
Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
megtárgyalása
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Egyes törvényeknek a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. létrehozásával
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító
javaslat megtárgyalása
Egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító
javaslat megtárgyalása
A családvédelmi akciótervvel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása
A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi
fellépésben való további részvételéről szóló határozati javaslat: a bizottsági jelentések
megtárgyalása
Egyes vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról, valamint egyes
vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az
összegző módosító javaslat megtárgyalása
A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító
javaslat megtárgyalása
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint egyes törvényeknek a
kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvénnyel kapcsolatos módosításáról szóló
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása
A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása
Az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását érintő egyes törvények módosításáról
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat
módosításáról szóló határozati javaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
megtárgyalása

102. ülésnap – 2019. december 10.
Egyes törvényeknek a nagyszülői gyermekgondozási díj bevezetésével kapcsolatos
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi XCVIII. törvény)
189 i
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0n
0t
Egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd
zárószavazás
(2019. évi CXVI. törvény)
A kétharmados többséget igénylő részekre:
180 i
9n
0t
Az egyszerű többséget igénylő részekre:
178 i
10 n
0t
A családvédelmi akciótervvel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi CXXVI. törvény)
A kétharmados többséget igénylő részekre:
180 i
9n
0t
Az egyszerű többséget igénylő részekre:
180 i
9n
0t
A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi
fellépésben való további részvételéről szóló határozati javaslat zárószavazása
Egyes vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról, valamint egyes
vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító
javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi CXIV. törvény)
A kétharmados többséget igénylő részekre:
134 i
32 n
23 t
Az egyszerű többséget igénylő részekre:
134 i
31 n
24 t
Egyes törvényeknek a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. létrehozásával
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd
zárószavazás
(2019. évi CVI. törvény)
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A kétharmados többséget igénylő részekre:
135 i
27 n
25 t
Az egyszerű többséget igénylő részekre:
135 i
27 n
24 t
A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd
zárószavazás
(2019. évi CX. törvény)
A kétharmados többséget igénylő részekre:
134 i
53 n
1t
Az egyszerű többséget igénylő részekre:
132 i
54 n
1t
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint egyes törvényeknek a
kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvénnyel kapcsolatos módosításáról szóló
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi CIX. törvény)
A kétharmados többséget igénylő részekre:
134 i
32 n
22 t
Az egyszerű többséget igénylő részekre:
134 i
32 n
22 t
A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi CVII. törvény)
A kétharmados többséget igénylő részekre:
134 i
53 n
0t
Az egyszerű többséget igénylő részekre:
134 i
53 n
0t
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Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő
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:
135 i
52 n
0t
Az egyszerű többséget igénylő részekre:
134 i
53 n
0t
A magyar állampolgársággal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi XCVII. törvény)
A kétharmados többséget igénylő részekre:
177 i
0n
9t
Az egyszerű többséget igénylő részekre:
179 i
0n
8t

Az Európai Határregisztrációs Rendszerrel, valamint az Európai Utasinformációs és
Engedélyezési Rendszerrel összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi XCVI. törvény)
A kétharmados többséget igénylő részekre:
179 i
0n
9t
Az egyszerű többséget igénylő részekre:
180 i
0n
8t

Az öntözéses gazdálkodásról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító
javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi CXIII. törvény)
A kétharmados többséget igénylő részekre:
171 i
17 n
0t
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Az egyszerű többséget igénylő részekre:
168 i
18 n
0t
A szakképzésről szóló 2019. évi ... törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és
hatályon kívül helyező rendelkezésekről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító
javaslatról, majd zárószavazás
(mivel időközben megtörtént a címben hivatkozott törvény kihirdetése, annak sorszáma e törvény
címébe is bekerült: A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő
módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről)
(2019. évi CXII. törvény)
A kétharmados többséget igénylő részekre:
134 i
40 n
13 t
Az egyszerű többséget igénylő részekre:
131 i
42 n
14 t
Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat:
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi CV. törvény)
A kétharmados többséget igénylő részekre:
153 i
32 n
2t
Az egyszerű többséget igénylő részekre:
154 i
32 n
2t
Egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi CXV. törvény)
A kétharmados többséget igénylő részekre:
134 i
51 n
3t
Az egyszerű többséget igénylő részekre:
129 i
52 n
3t
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Az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását érintő egyes törvények módosításáról
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi CVIII. törvény)
A kétharmados többséget igénylő részekre:
135 i
53 n
0t
Az egyszerű többséget igénylő részekre:
135 i
54 n
3t
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat
módosításáról szóló határozati javaslat zárószavazása
Magyarország Alaptörvényének nyolcadik módosításáról, az önálló közigazgatási
bíráskodás megszüntetéséről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd
zárószavazás (sürgős eljárás***)
[Magyarország Alaptörvényének nyolcadik módosítása (2019. december 12.)]
165 i
0n
0t
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének megválasztása (Senyei György)
A Médiatanács tagjainak megválasztása (Budai László, Hankiss Ágnes, Meszleny László,
Szadai Károly)
Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A közművezeték-adó vízügyi ágazatban
történő kivezetése érdekében a közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény
módosításáról (benyújtó: Keresztes László Lóránt és Hohn Krisztina, LMP)
Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: Az ápolási díj összegének a mindenkori
minimálbérhez történő kötése (benyújtó: Ungár Péter és Csárdi Antal, LMP)
Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: Az Örmény Genocídiumról való
megemlékezésről (benyújtó: Gyurcsány Ferenc és mások, DK)
Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: A nyugdíjasok megbecsülésének és az
idősek szociális biztonságának megteremtése érdekében szükséges intézkedésekről (benyújtó: Tóth
Bertalan és mások, MSZP)
Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: Az egyes kormányzati szoftverlicensz
beszerzések körülményeinek tisztázására, valamint az ezekkel kapcsolatos korrupció feltárását
szolgáló vizsgálóbizottság létrehozásáról (benyújtó: Tóth Bertalan és mások, MSZP)
Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: Az új Fővárosi Közgyűlés által elfogadott
átláthatósági rendelkezések érvényesítéséről a magyarországi önkormányzatoknál (benyújtó: Szabó
Timea és mások, Párbeszéd)

A törvényhozás krónikája – 2019

57/62

Vita határozati javaslat tárgysorozatba vételéről*: A szegénység felszámolásáról (benyújtó:
Szabó Timea, Párbeszéd)
Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII.
törvény módosításáról (benyújtó: Tordai Bence, Párbeszéd)
Vita törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről*: Az adósságcsapdába került személyek
megsegítéséről (benyújtó: Z.Kárpát Dániel, Jobbik)
A temesvári népfelkelésről való megemlékezésről szóló határozati javaslat: a bizottsági
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása
A 2020. év Zrínyi Miklós-emlékévvé nyilvánításáról szóló határozati javaslat: a bizottsági
jelentések megtárgyalása
A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása
A közbeszerzésekre vonatkozó egyes 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
Egyes egészségügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása
Egyes törvényeknek az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésével, valamint a bizonytalan
minőségű, tisztázatlan hátterű egészségügyi szolgáltatók tevékenységének visszaszorításával
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító
javaslat megtárgyalása
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása
A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása
A pénzügyi közvetítőrendszert, valamint az államháztartást és a gazdasági stabilitást érintő
egyes jogszabályok módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző
módosító javaslat megtárgyalása
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása
A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény és
egyes kapcsolódó törvényi rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat: a zárószavazás előtti
jelentés és a zárószavazás előtti módosító javaslat megtárgyalása
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A Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális
vonatkozású törvények módosításáról szóló törvényjavaslat összevont vitája (kivételes
eljárásban****)

103. ülésnap – 2019. december 11.
A temesvári népfelkelésről való megemlékezésről szóló határozati javaslat: szavazás az
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás
A 2020. év Zrínyi Miklós-emlékévvé nyilvánításáról szóló határozati javaslat zárószavazása
A közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat:
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi CXX. törvény)
111 i
38 n
20 t
Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi CXVII. törvény)
135 i
16 n
18 t
A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat zárószavazása
(2019. évi CXXVIII. törvény)
112 i
57 n
0t
Egyes egészségügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi CXXI. törvény)
153 i
0n
17 t
Egyes törvényeknek az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésével, valamint a bizonytalan
minőségű, tisztázatlan hátterű egészségügyi szolgáltatók tevékenységének visszaszorításával
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd
zárószavazás
(2019. évi CXI. törvény)
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154 i
0n
15 t
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi CXXV. törvény)
113 i
58 n
0t
A pénzügyi közvetítőrendszert, valamint az államháztartást és a gazdasági stabilitást érintő
egyes jogszabályok módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról,
majd zárószavazás
(2019. évi CXVIII. törvény)
113 i
19 n
39 t
A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi CXXII. törvény)
112 i
20 n
37 t
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat:
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás
(2019. évi CXIX. törvény)
150 i
0n
19 t
A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény és
egyes kapcsolódó törvényi rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás a
zárószavazás előtti módosító javaslatról, majd zárószavazás (az előző ülésen elhalasztott
zárószavazás)
(2019. évi CXXIII. törvény)
114 i
42 n
14 t
A Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális
vonatkozású törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: az összegző módosító javaslat
megtárgyalása és szavazása, majd zárószavazás (kivételes eljárásban****)
(2019. évi CXXIV. törvény)
115 i
53 n
3t

A törvényhozás krónikája – 2019

60/62

Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A közművezeték-adó
vízügyi ágazatban történő kivezetése érdekében a közművezetékek adójáról szóló 2012. évi
CLXVIII. törvény módosításáról (benyújtó: Keresztes László Lóránt és Hohn Krisztina, LMP)
Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az ápolási díj
összegének a mindenkori minimálbérhez történő kötése (benyújtó: Ungár Péter és Csárdi Antal,
LMP)
Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az Örmény
Genocídiumról való megemlékezésről (benyújtó: Gyurcsány Ferenc és mások, DK)
Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A nyugdíjasok
megbecsülésének és az idősek szociális biztonságának megteremtése érdekében szükséges
intézkedésekről (benyújtó: Tóth Bertalan és mások, MSZP)
Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az egyes kormányzati
szoftverlicensz beszerzések körülményeinek tisztázására, valamint az ezekkel kapcsolatos korrupció
feltárását szolgáló vizsgálóbizottság létrehozásáról (benyújtó: Tóth Bertalan és mások, MSZP)
Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az új Fővárosi
Közgyűlés által elfogadott átláthatósági rendelkezések érvényesítéséről a magyarországi
önkormányzatoknál (benyújtó: Szabó Timea és mások, Párbeszéd)
Döntés határozati javaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A szegénység
felszámolásáról (benyújtó: Szabó Timea, Párbeszéd)
Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: A bányászatról szóló 1993.
évi XLVIII. törvény módosításáról (benyújtó: Tordai Bence, Párbeszéd)
Döntés törvényjavaslat tárgysorozatba vételének elutasításáról*: Az adósságcsapdába került
személyek megsegítéséről (benyújtó: Z.Kárpát Dániel, Jobbik)
A Magyar Nemzeti Bank 2018. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról
szóló határozati javaslat általános vitája

TÉLI RENDKÍVÜLI ÜLÉSSZAK

103. ülésnap – 2019. december 17.
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Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő
módosításáról szóló törvényjavaslat: a törvényalkotási bizottság jelentésének és módosító
javaslatának vitája, szavazás a módosító javaslatokról, majd zárószavazás
(A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött törvény)
(2019. évi CXXVII. törvény)
A kétharmados többséget igénylő részekre:
132 i
4n
23 t
Az egyszerű többséget igénylő részekre:
133 i
4n
23 t

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 az év során csak egyszer alkalmazták.)
****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.
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