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TAVASZI ÜLÉSSZAK 
 
178. ülésnap – 2021. február 1. (rendkívüli ülés) 
(Az ellenzéki kezdeményezésre összehívott ülést a kormánypárti képviselők távollétében nem lehetett 
megtartani, mert nem volt meg a határozatképesség a napirend elfogadásához. A javasolt 
napirenden „A gazdasági válság kezelését ellenőrző vizsgálóbizottság létrehozásáról”, „A 
koronavírus-járvány kormányzati kezelésének hibáit feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról” és 
„Az Európai Gyógyszerügynökség által nem engedélyezett kínai koronavírus vakcina beszerzésével 
és engedélyezésével kapcsolatos kormányzati tevékenységet feltáró vizsgálóbizottság 
létrehozásáról” szóló határozati javaslat, valamint „A médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról” szóló törvényjavaslat 
szerepelt volna.) 
 
 
 
 
179. ülésnap – 2021. február 15. 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A Magyar Művészeti 
Akadémia elnökének beszámolója Magyarország Országgyűlése számára 2018-2019 (kulturális 
bizottság)  
 

A Magyar Nemzeti Bank 2019. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról 
szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A Visegrádi Csoport megalakulásának 30. évfordulójáról szóló politikai nyilatkozatra 
vonatkozó javaslat összevont vitája és szavazása 
 
 
 
 
 
 
180. ülésnap – 2021. február 16. 
 

A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló törvényjavaslat általános vitája 
járvány (sürgős  eljárásban) 
 

A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2019. évi tevékenységéről a 
jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
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Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2019. évi beszámolója elfogadásáról szóló 
határozati javaslat általános vitája 
 

Az ügyészség 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati 
javaslat általános vitája 
 

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a katonai repülés 
területén folytatott együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a Magyar 
Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a beruházások védelméről szóló 
megállapodás megszűnéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a beruházások 
ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

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

Az adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás megelőzése érdekében hozott, 
adóegyezményekhez kapcsolódó intézkedések végrehajtásáról szóló Multilaterális Egyezmény 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes 
jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény 2019. évi módosításáról szóló, a Nemzetközi 
Polgári Repülési Szervezet által kiadott, 2019. június 28-án kelt, LE 3/38.1-19/50 számú Tagállami 
Értesítő és a Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes 
jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény 2019. évi módosításáról szóló, a Nemzetközi 
Polgári Repülési Szervezet által kiadott, 2019. október 11-én kelt, LE 3/38.1-19/70 számú 
Tagállami Értesítő kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A nemzeti adatvagyonról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
181. ülésnap – 2021. február 22. 
  

Egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a törvényalkotási bizottság jelentésének és módosító javaslatának vitája, szavazása, 
majd zárószavazás 
(2021. évi II. törvény) 
(A 2020. december 15-én elfogadott, a köztársasági elnök által az Alkotmánybírósághoz küldött és 
ott egyik pontjában Alaptörvény-ellenesnek minősített törvény új változata) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             132 i 
                                                                                                                               47 n 
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                                                                                                                               13 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             132 i 
                                                                                                                               46 n 
                                                                                                                               13 t 
 

A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló törvényjavaslat zárószavazása (sürgős 
eljárással**) 
(2021. évi I. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             133 i 
                                                                                                                               55 n 
                                                                                                                                 1 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             131 i 
                                                                                                                               56 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2019. évi tevékenységéről a 
jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2019. évi beszámolója elfogadásáról szóló 
határozati javaslat zárószavazása 
 

Az ügyészség 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati 
javaslat zárószavazása 
 

Az adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás megelőzése érdekében hozott, 
adóegyezményekhez kapcsolódó intézkedések végrehajtásáról szóló Multilaterális Egyezmény 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2021. évi III. törvény) 
                                                                                                                             188 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes 
jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény 2019. évi módosításáról szóló, a Nemzetközi 
Polgári Repülési Szervezet által kiadott, 2019. június 28-án kelt, LE 3/38.1-19/50 számú Tagállami 
Értesítő és a Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes 
jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény 2019. évi módosításáról szóló, a Nemzetközi 
Polgári Repülési Szervezet által kiadott, 2019. október 11-én kelt, LE 3/38.1-19/70 számú 
Tagállami Értesítő kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2021. évi IV. törvény) 
                                                                                                                             189 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
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A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a katonai repülés 
területén folytatott együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2021. évi VII. törvény) 
                                                                                                                             187 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás módosításáról 
szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(A köztársasági elnök nem írta alá, megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek. Új változatban 
elfogadva április 28-án.) 
                                                                                                                             166 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                               21 t 
 

A Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a Magyar 
Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a beruházások védelméről szóló 
megállapodás megszűnéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2021. évi V. törvény) 
                                                                                                                             187 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a beruházások 
ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2021. évi VI. törvény) 
                                                                                                                             187 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
 
 
 
 
 
 
182. ülésnap – 2021. március 1. 
 
 Azonnali kérdések és kérdések 
 
 
 
 
183. ülésnap – 2021. március 16. 
 

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló határozati javaslat általános 
vitája 
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(Az ülésnap többi részében interpellációk, kérdések és azonnali kérdések hangzottak el.) 
 
 
 
184. ülésnap – 2021. március 17. 
 

Az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) történő magyar katonai 
szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az adózás rendjéről 
szóló 2017. évi CL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 
 
 
 
 
 
185. ülésnap – 2021. március 22. 
 
 Azonnali kérdések és kérdések 
 
 Politikai vita „A 2021-27 évi ciklus EU-s forrásainak felhasználásáról” 
 
 
 
 
186. ülésnap – 2021. március 17.  rendkívüli 

(Az ellenzék a több frakció által közösen benyújtott, A koronavírus-járvány elleni oltások 
beadása kapcsán kialakult káosz megszüntetéséről és A gazdasági válság kezelése érdekében 
szükséges azonnali intézkedésekről szóló határozati javaslatokat kívánta megtárgyalni, de az ülés a 
kormánypárti képviselők távolmaradása miatt határozatképtelen volt, így nem lehetett megtartani.) 
 
 
 
 
 
187. ülésnap – 2021. április 7. 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: Az állam nevében 
tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek 2019. évi működéséről, az állami vagyon állományának 
alakulásáról, az állami vagyonnal való gazdálkodás folyamatairól (gazdasági bizottság) 
 

Az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) történő magyar katonai 
szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
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A Minority SafePack elnevezésű európai polgári kezdeményezésről szóló határozati javaslat 
általános vitája 
 
 
 
 
 
 
188. ülésnap – 2021. április 8. 
 

A közbiztonság erősítése érdekében egyes rendészeti igazgatási törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az Egyesült Nemzetek szakosított intézményeinek kiváltságairól és mentességeiről New 
Yorkban 1947. november 21-én kelt Egyezmény és Függelékei egységes szerkezetű kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges 
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes köznevelést érintő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXCI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Veszélyes pszichotróp anyag kábítószerlistára vétele érdekében az emberi alkalmazásra 
kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. 
évi XCV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és 
nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

A Lisszaboni Megállapodás Eredetmegjelölésekről és Földrajzi Jelzésekről Szóló Genfi 
Szövegének kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyes szerzői jogi törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

Az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről és a 2014/335/EU, Euratom határozat 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. december 14-i (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi határozat 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
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A nemzetközi polgári repülésről szóló, Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján 
aláírt Egyezmény 19. Függelékének és annak 1. módosításának egységes szerkezetben történő 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
189. ülésnap – 2021. április 9. 
 

(Ezen az ülésnapon az országgyűlés a napirenden szerepelt mind a 19 törvényjavaslatról 
együttes általános vitát folytatott le.)  
 

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A Hauszmann Alapítványról és a Hauszmann Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány 
és a Szegedi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

A Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítványról, a Magyar Táncművészeti Egyetemért 
Alapítvány és a Magyar Táncművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványról, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány és a 
Dunaújvárosi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az Eszterházy Károly Egyetem fenntartói jogának az Egri Főegyházmegye részére történő 
átadásáról és az ehhez kapcsolódó vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványról, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány és a 
Tokaj-Hegyalja Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítványról, a Budapesti Gazdasági Egyetemért 
Alapítvány és a Budapesti Gazdasági Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány, az Universitas Quinqueecclesiensis 
Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
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A Makovecz Campus Alapítványról, a Makovecz Campus Alapítvány részére történő 
vagyonjuttatásról, valamint állami tulajdonban álló ingatlan ingyenesen történő tulajdonba adásáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Testnevelési Egyetemért Alapítványról, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány és a 
Testnevelési Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványról, a Nemzeti Egészségügyi és 
Orvosképzésért Alapítvány és a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A MOL - Új Európa Alapítvány létrehozásáról és a részére történő vagyonjuttatásról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért 
Alapítvány és az Óbudai Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

A Nyíregyházi Egyetemért Alapítványról, a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány és a 
Nyíregyházi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Jövő Nemzedék Földje Alapítványról, a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány részére 
történő vagyonjuttatásról és az ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyar Kultúráért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Kultúráért Alapítvány és 
a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő 
vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a Gróf Tisza István Debreceni 
Egyetemért Alapítvány és a Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
190. ülésnap – 2021. április 12. 
 
 Azonnali kérdések és kérdések 
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191. ülésnap – 2021. április 26. 
 

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

A közbiztonság erősítése érdekében egyes rendészeti igazgatási törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és 
nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Hauszmann Alapítványról és a Hauszmann Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány 
és a Szegedi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítványról, a Magyar Táncművészeti Egyetemért 
Alapítvány és a Magyar Táncművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványról, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány és a 
Dunaújvárosi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az Eszterházy Károly Egyetem fenntartói jogának az Egri Főegyházmegye részére történő 
átadásáról és az ehhez kapcsolódó vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és 
az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványról, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány és a 
Tokaj-Hegyalja Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítványról, a Budapesti Gazdasági Egyetemért 
Alapítvány és a Budapesti Gazdasági Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány, az Universitas Quinqueecclesiensis 
Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Makovecz Campus Alapítványról, a Makovecz Campus Alapítvány részére történő 
vagyonjuttatásról, valamint állami tulajdonban álló ingatlan ingyenesen történő tulajdonba adásáról 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
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A Testnevelési Egyetemért Alapítványról, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány és a 
Testnevelési Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványról, a Nemzeti Egészségügyi és 
Orvosképzésért Alapítvány és a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A MOL - Új Európa Alapítvány létrehozásáról és a részére történő vagyonjuttatásról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért 
Alapítvány és az Óbudai Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Nyíregyházi Egyetemért Alapítványról, a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány és a 
Nyíregyházi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Jövő Nemzedék Földje Alapítványról, a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány részére 
történő vagyonjuttatásról és az ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Magyar Kultúráért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Kultúráért Alapítvány és 
a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő 
vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a Gróf Tisza István Debreceni 
Egyetemért Alapítvány és a Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 

 
A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 

szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 
 
 
 
 
 
 
192. ülésnap – 2021. április 27. 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámolója a 2020. évi tevékenységéről 
(igazságügyi bizottság) 
 

A nemzetközi polgári repülésről szóló, Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján 
aláírt Egyezmény 19. Függelékének és annak 1. módosításának egységes szerkezetben történő 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
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(2021. évi XXIX. törvény) 
                                                                                                                             189 i 
                                                                                                                                 2 n 
                                                                                                                                 1 t 
 

A településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi XXXIX. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             135 i 
                                                                                                                               58 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             133 i 
                                                                                                                               59 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A közbiztonság erősítése érdekében egyes rendészeti igazgatási törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi XXXI. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             150 i 
                                                                                                                               12 n 
                                                                                                                               30 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             151 i 
                                                                                                                               12 n 
                                                                                                                               30 t 
 

Egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és 
nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás 
az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi XXXIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             133 i 
                                                                                                                               59 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             135 i 
                                                                                                                               59 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi XXXII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             135 i 
                                                                                                                               58 n 
                                                                                                                                 0 t 
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Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             135 i 
                                                                                                                               59 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi IX. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             135 i 
                                                                                                                               59 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                               59 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Hauszmann Alapítványról és a Hauszmann Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi XIV. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             135 i 
                                                                                                                               59 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                               58 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány 
és a Szegedi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi XXIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                               58 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             133 i 
                                                                                                                               59 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítványról, a Magyar Táncművészeti Egyetemért 
Alapítvány és a Magyar Táncművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi XVII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
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                                                                                                                               58 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             135 i 
                                                                                                                               58 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványról, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány és a 
Dunaújvárosi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi XI. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                              135i 
                                                                                                                               59 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             133 i 
                                                                                                                               58 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az Eszterházy Károly Egyetem fenntartói jogának az Egri Főegyházmegye részére történő 
átadásáról és az ehhez kapcsolódó vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi XII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             141 i 
                                                                                                                               53 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             140 i 
                                                                                                                               53 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványról, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány és a 
Tokaj-Hegyalja Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi XXV. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             135 i 
                                                                                                                               59 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                               58 n 
                                                                                                                                 0 t 
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A Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítványról, a Budapesti Gazdasági Egyetemért 
Alapítvány és a Budapesti Gazdasági Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi X. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             133 i 
                                                                                                                               60 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             135 i 
                                                                                                                               58 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány, az Universitas Quinqueecclesiensis 
Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi XXVI. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                               59 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             135 i 
                                                                                                                               58 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Makovecz Campus Alapítványról, a Makovecz Campus Alapítvány részére történő 
vagyonjuttatásról, valamint állami tulajdonban álló ingatlan ingyenesen történő tulajdonba adásáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi XVIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             135 i 
                                                                                                                               59 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                               59 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Testnevelési Egyetemért Alapítványról, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány és a 
Testnevelési Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi XXIV. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                               59 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
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                                                                                                                             135 i 
                                                                                                                               59 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványról, a Nemzeti Egészségügyi és 
Orvosképzésért Alapítvány és a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi XX. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             135 i 
                                                                                                                               59 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             135 i 
                                                                                                                               59 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A MOL - Új Európa Alapítvány létrehozásáról és a részére történő vagyonjuttatásról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi XIX. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             135 i 
                                                                                                                               59 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             135 i 
                                                                                                                               59 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért 
Alapítvány és az Óbudai Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslat: szavazás 
az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
óbuda 
(2021. évi XXII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             135 i 
                                                                                                                               58 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             135 i 
                                                                                                                               58 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Nyíregyházi Egyetemért Alapítványról, a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány és a 
Nyíregyházi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi XXI. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
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                                                                                                                               58 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             135 i 
                                                                                                                               58 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Jövő Nemzedék Földje Alapítványról, a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány részére 
történő vagyonjuttatásról és az ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi XV. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             133 i 
                                                                                                                               58 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             133 i 
                                                                                                                               59 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Magyar Kultúráért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Kultúráért Alapítvány és 
a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő 
vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2021. évi XVI. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             132 i 
                                                                                                                               60 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             132 i 
                                                                                                                               60 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a Gróf Tisza István Debreceni 
Egyetemért Alapítvány és a Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi XIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             132 i 
                                                                                                                               59 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             132 i 
                                                                                                                               59 n 
                                                                                                                                 0 t 
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A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi VIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             133 i 
                                                                                                                               59 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             133 i 
                                                                                                                               59 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás módosításáról 
szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: a törvényalkotási bizottság jelentésének és 
módosító javaslatának megtárgyalása 
(A február 22-én elfogadott, de a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött törvény új 
változata.) 
 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az adózás rendjéről 
szóló 2017. évi CL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az 
összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Magyarország Kormánya és Svédország Kormánya között a Magyar Népköztársaság 
Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös 
védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Minority SafePack elnevezésű európai polgári kezdeményezésről szóló határozati 
javaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

A Lisszaboni Megállapodás Eredetmegjelölésekről és Földrajzi Jelzésekről Szóló Genfi 
Szövegének kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító 
javaslat megtárgyalása 
 

A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény módosításáról  
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az egyes szerzői jogi törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat: 
a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXCI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések 
megtárgyalása 
 

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló határozati javaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Veszélyes pszichotróp anyag kábítószerlistára vétele érdekében az emberi alkalmazásra 
kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. 
évi XCV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
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A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

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

Az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről és az 
1889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2018/1672 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet végrehajtásáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A fedezett kötvények szabályozásával összefüggő, valamint egyéb, a pénzügyi 
közvetítőrendszert érintő jogharmonizációs célú törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér 
megteremtéséről és működtetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
193. ülésnap – 2021. április 28. 
 

Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás módosításáról 
szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: szavazás a törvényalkotási bizottság 
módosító javaslatáról, majd zárószavazás 
(A február 22-én elfogadott, de a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött törvény új 
változata.) 
(2021. évi XXVII. törvény) 
                                                                                                                             165 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 2 t 
 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az adózás rendjéről 
szóló 2017. évi CL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi XXXIV. törvény) 
                                                                                                                             166 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Magyarország Kormánya és Svédország Kormánya között a Magyar Népköztársaság 
Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös 
védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi XXX. törvény) 
                                                                                                                             165 i 
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                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Minority SafePack elnevezésű európai polgári kezdeményezésről szóló határozati javaslat 
zárószavazása 
 

A Lisszaboni Megállapodás Eredetmegjelölésekről és Földrajzi Jelzésekről Szóló Genfi 
Szövegének kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2021. évi XXVIII. törvény) 
                                                                                                                             166 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi XXXVI. törvény) 
 
                                                                                                                             162 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 1 t 
 

Az egyes szerzői jogi törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi XXXVII. törvény) 
                                                                                                                             136 i 
                                                                                                                               29 n 
                                                                                                                                 1 t 
 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXCI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2021. évi XXXV. törvény) 
                                                                                                                             163 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                                 1 t 
 

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló határozati javaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
 

Veszélyes pszichotróp anyag kábítószerlistára vétele érdekében az emberi alkalmazásra 
kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. 
évi XCV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2021. évi XXXVIII. törvény) 
                                                                                                                             163 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Mátészalka - Csenger (H) és 
Oar (Óvári) - Satu Mare (Szatmárnémeti) (RO) közötti gyorsforgalmi úti kapcsolat létesítéséről 
szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
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A Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti 
személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes törvényeknek a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának 
előmozdításáról szóló irányelvvel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítványról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az Európai Unió Bírósága C-66/18. számú ítéletének végrehajtása érdekében a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
194. ülésnap – 2021. április 29. 
 

Az állami vagyonnal való fenntartható gazdálkodás megteremtése érdekében egyes 
vagyongazdálkodást érintő törvények módosításáról, valamint egyéb vagyongazdálkodási 
rendelkezésekről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A szülői felelősséget érintő nemzetközi igazságügyi együttműködésről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról 
és az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes törvényeknek a kézbesítéssel és az igazságügyi ágazati szabályozással összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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A szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
195. ülésnap – 2021. április 30. 
 

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 
LXVI. törvény és a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 
LXVI. törvény és a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes 
kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító 
Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

Egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 
törvény és a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok elektronikus ügyintézésével, valamint a 
kormányhivatali adatszolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
196. ülésnap – 2021. május 3. 
 
 Azonnali kérdések és kérdések 
 
 
 
 
197. ülésnap – 2021. május 17. 
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Egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és 
az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Egyes törvényeknek a kézbesítéssel és az igazságügyi ágazati szabályozással összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról 
és az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések 
és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 
 Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2021. évi magyar elnökségéről szóló politikai 
nyilatkozattervezet összevont vitája 
 

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítványról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
  

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

A fedezett kötvények szabályozásával összefüggő, valamint egyéb, a pénzügyi 
közvetítőrendszert érintő jogharmonizációs célú törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér 
megteremtéséről és működtetéséről szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges 
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító 
javaslat megtárgyalása 
 

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 
LXVI. törvény és a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 
LXVI. törvény és a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes 
kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

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

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
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Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. 
november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről és az 
1889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2018/1672 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet végrehajtásáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító 
javaslat megtárgyalása 
 

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

Egyes törvényeknek a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának 
előmozdításáról szóló irányelvvel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az Európai Unió Bírósága C-66/18. számú ítéletének végrehajtása érdekében a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
198. ülésnap – 2021. május 18. 
 

Egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi LX. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                               42 n 
                                                                                                                               19 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             135 i 
                                                                                                                               41 n 
                                                                                                                               19 t 
 

A fedezett kötvények szabályozásával összefüggő, valamint egyéb, a pénzügyi 
közvetítőrendszert érintő jogharmonizációs célú törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi LVIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             172 i 
                                                                                                                               17 n 
                                                                                                                                 6 t 
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Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             170 i 
                                                                                                                               17 n 
                                                                                                                                 5 t 
 

Egyes törvényeknek a kézbesítéssel és az igazságügyi ágazati szabályozással összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi LI. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             135 i 
                                                                                                                                 6 n 
                                                                                                                               53 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             136 i 
                                                                                                                                 6 n 
                                                                                                                               53 t 
 

A közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról 
és az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi XLIX. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             136 i 
                                                                                                                               30 n 
                                                                                                                               29 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             136 i 
                                                                                                                               28 n 
                                                                                                                               30 t 
 

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítványról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi XLVIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                               60 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                               60 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi LIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             137 i 
                                                                                                                               53 n 



A törvényhozás krónikája – 2021   25/63 
 
                                                                                                                                 4 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             137 i 
                                                                                                                               53 n 
                                                                                                                                 4 t 
 

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2021. évi magyar elnökségéről szóló poliutikai 
nyilatkozattervezet zárószavazása 
 

A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Mátészalka - Csenger (H) és 
Oar (Óvári) - Satu Mare (Szatmárnémeti) (RO) közötti gyorsforgalmi úti kapcsolat létesítéséről 
szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2021. évi XLVII. törvény) 
                                                                                                                             183 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti 
személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2021. évi XLVI. törvény) 
                                                                                                                             182 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi XL. törvény) 
                                                                                                                             128 i 
                                                                                                                               57 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges 
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2021. évi L. törvény) 
                                                                                                                             127 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                               56 t 
 

Egyes köznevelést érintő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi LII. törvény) 
                                                                                                                             127 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                               55 t 
 

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 
LXVI. törvény és a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes 
kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat zárószavazása 
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(2021. évi LVII. törvény) 
                                                                                                                             145 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                               37 t 
 

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 
LXVI. törvény és a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi LVI. törvény) 
                                                                                                                             149 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                               34 t 
 

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról 
 

Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. 
november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: szavazás 
az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi XLII. törvény) 
                                                                                                                             182 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér 
megteremtéséről és működtetéséről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi XLIII. törvény) 
                                                                                                                             146 i 
                                                                                                                                 7 n 
                                                                                                                               31 t 
 

Az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről és az 
1889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2018/1672 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet végrehajtásáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2021. évi XLI. törvény) 
                                                                                                                             185 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi LIX. törvény) 
                                                                                                                             131 i 
                                                                                                                                 2 n 
                                                                                                                               53 t 
 

Egyes törvényeknek a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának 
előmozdításáról szóló irányelvvel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
 (2021. évi LV. törvény) 
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                                                                                                                            149 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                               36 t 
 

Az Európai Unió Bírósága C-66/18. számú ítéletének végrehajtása érdekében a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi LIV. törvény) 
                                                                                                                             125 i 
                                                                                                                                 4 n 
                                                                                                                               54 t 
 

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

Egyes törvényeknek az egyszülős családok életkörülményeinek javítása érdekében történő 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
199. ülésnap – 2021. május 19. 
 
 A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános 
vitájának megkezdése 
 
 
 
200. ülésnap – 2021. május 20. 
 

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános 
vitájának folytatása  
 
 
 
201. ülésnap – 2021. május 21. 
 

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános 
vitájának folytatása és lezárása  
 

A Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország 
Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel 
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folyósításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
202. ülésnap – 2021. május 25. 
 

Az Egyesült Nemzetek szakosított intézményeinek kiváltságairól és mentességeiről New 
Yorkban 1947. november 21-én kelt Egyezmény és Függelékei egységes szerkezetű kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító 
Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A szülői felelősséget érintő nemzetközi igazságügyi együttműködésről szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

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

A fővárosi és megyei kormányhivatalok elektronikus ügyintézésével, valamint a 
kormányhivatali adatszolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása 
 
 
 
 
 
203. ülésnap – 2021. május 26. 
 

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2021. évi XLIV. törvény) 
                                                                                                                             115 i 
                                                                                                                               54 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről és a 2014/335/EU, Euratom határozat 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. december 14-i (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi határozat 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2021. évi XLV. törvény) 
                                                                                                                             170 i 
                                                                                                                                 0 n 
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                                                                                                                                 0 t 
 

Az Egyesült Nemzetek szakosított intézményeinek kiváltságairól és mentességeiről New 
Yorkban 1947. november 21-én kelt Egyezmény és Függelékei egységes szerkezetű kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás (elfogadott 
módosító indítvány nyomán a kihirdetett cím: A szakosított intézmények kiváltságairól és 
mentességeiről New Yorkban 1947. november 21-én kelt egyezmény és Függelékei egységes 
szerkezetű kihirdetéséről) 
(2021. évi LXI. törvény) 
                                                                                                                             172 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító 
Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi LXV. törvény) 
                                                                                                                             119 i 
                                                                                                                               38 n 
                                                                                                                               16 t 
 

A szülői felelősséget érintő nemzetközi igazságügyi együttműködésről szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi LXII. törvény) 
                                                                                                                             172 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi LXIV. törvény) 
                                                                                                                             165 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 7 t 
 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok elektronikus ügyintézésével, valamint a 
kormányhivatali adatszolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi LXIII. törvény) 
                                                                                                                             122 i 
                                                                                                                               12 n 
                                                                                                                               39 t 
 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás (A köztársasági elnök nem írta alá, megfontolásra visszaküldte az 
országgyűlésnek. Új változatban elfogadva 2021. június 15-én.) 
                                                                                                                             121 i 
                                                                                                                                 6 n 
                                                                                                                               45 t 
 

Egyes törvényeknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
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A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A jogi személyek nyilvántartásáról és a nyilvántartási eljárásról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

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

A kényszertörlési eljárásra és a felszámolási eljárásra vonatkozó és kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel érvényesítéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A pártalapítványokat érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

A NATO irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó műveletekhez történő 
magyar hozzájárulásról szóló 94/2001. (XII. 21.) OGY határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 
határozati javaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
 
 
204. ülésnap – 2021. május 27. 
 

Egyes törvényeknek a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete létrehozásával összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes törvényeknek a szakképzéssel és a felnőttképzéssel összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány 
részére történő vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Budapest Diákváros megvalósításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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A Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek képviseletében eljáró, az Afrikai-
eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodás UNEP által ellátott Titkársága 
(UNEP / AEWA Titkárság) között az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló 
megállapodásban részes felek találkozója 8. ülésének megrendezéséről (2021. október 5-9., 
Budapest, Magyarország) szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a Magyarország Kormánya és 
Románia Kormánya között Bukarestben, 2014. július 24-én aláírt, a magyar-román államhatáron 
átvezető közúti kapcsolatokról szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 
 
 
 
205. ülésnap – 2021. május 31. 
 

A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a Magyarország Kormánya és 
Románia Kormánya között Bukarestben, 2014. július 24-én aláírt, a magyar-román államhatáron 
átvezető közúti kapcsolatokról szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2021. évi LXVII. törvény) 
                                                                                                                             164 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek képviseletében eljáró, az Afrikai-
eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodás UNEP által ellátott Titkársága 
(UNEP / AEWA Titkárság) között az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló 
megállapodásban részes felek találkozója 8. ülésének megrendezéséről (2021. október 5-9., 
Budapest, Magyarország) szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2021. évi LXVI. törvény) 
                                                                                                                             154 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                               10 t 
 

Egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása, szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi LXVIII. törvény) 
                                                                                                                             116 i 
                                                                                                                               38 n 
                                                                                                                                 3 t 
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206. ülésnap – 2021. június 1. 
 

A pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme 
érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A játékosügynöki tevékenység szabályozásával összefüggésben a sportról szóló 2004. évi I. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

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

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

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer 
koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
207. ülésnap – 2021. június 7. 
 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 
törvény és a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

A pártalapítványokat érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

A kényszertörlési eljárásra és a felszámolási eljárásra vonatkozó és kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító 
javaslat megtárgyalása 
 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

Egyes törvényeknek az egyszülős családok életkörülményeinek javítása érdekében történő 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
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Egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az 
összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország 
Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel 
folyósításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 
 
 
 
 
208. ülésnap – 2021. június 8. 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: A Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő tevékenységéről és jelentés a postapiacról 
2020 (gazdasági bizottság) 
 

A Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2021. évi LXXIII. törvény) 
                                                                                                                             170 i 
                                                                                                                                 2 n 
                                                                                                                                 4 t 
 

A Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek 
átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2021. évi LXXII. törvény) 
                                                                                                                             170 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 9 t 
 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 
törvény és a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2021. évi LXXVII. törvény) 
                                                                                                                             178 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 1 t 
 

A pártalapítványokat érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2021. évi LXXV. törvény) 
                                                                                                                             119 i 
                                                                                                                               29 n 
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                                                                                                                                 7 t 
 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2021. évi LXXVI. törvény) 
                                                                                                                             157 i 
                                                                                                                                 3 n 
                                                                                                                               20 t 
 

A kényszertörlési eljárásra és a felszámolási eljárásra vonatkozó és kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2021. évi LXX. törvény) 
                                                                                                                             123 i 
                                                                                                                               24 n 
                                                                                                                               33 t 
 

Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi LXXVIII. törvény) 
                                                                                                                             120 i 
                                                                                                                               52 n 
                                                                                                                                 8 t 
 

Egyes törvényeknek az egyszülős családok életkörülményeinek javítása érdekében történő 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi LXXIV. törvény) 
 
                                                                                                                             180 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról  
 

Egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi LXIX. törvény) 
                                                                                                                             120 i 
                                                                                                                               60 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország 
Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel 
folyósításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi LXXI. törvény) 
                                                                                                                             119 i 
                                                                                                                               44 n 
                                                                                                                               16 t 
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Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat általános vitája 
 

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2020. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az 
intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról szóló határozati 
javaslat általános vitája 
 
 
 
 
209. ülésnap – 2021. június 14. 
  

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényjavaslat: a törvényalkotási bizottság jelentésének 
és módosító javaslatának vitája 
 

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

Egyes törvényeknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A NATO irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó műveletekhez történő 
magyar hozzájárulásról szóló 94/2001. (XII. 21.) OGY határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 
határozati javaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer 
koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az állami vagyonnal való fenntartható gazdálkodás megteremtése érdekében egyes 
vagyongazdálkodást érintő törvények módosításáról, valamint egyéb vagyongazdálkodási 
rendelkezésekről szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 
            Egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer 
koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az állami vagyonnal való fenntartható gazdálkodás megteremtése érdekében egyes 
vagyongazdálkodást érintő törvények módosításáról, valamint egyéb vagyongazdálkodási 
rendelkezésekről szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
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Egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Egyes törvényeknek a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete létrehozásával összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme 
érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az 
összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A jogi személyek nyilvántartásáról és a nyilvántartási eljárásról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel érvényesítéséről szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása 
 

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

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

A Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány 
részére történő vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Budapest Diákváros megvalósításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az 
összegző módosító javaslat megtárgyalása 

 
 

 
 
 
210. ülésnap – 2021. június 15. 
 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat összevont vitája, az összegző jelentés megtárgyalása és zárószavazás (kivételes 
eljárásban***) 
(2021. évi XCVI. törvény) 
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                                                                                                                             133 i 
                                                                                                                               25 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat összevont vitája, az összegző jelentés megtárgyalása és 
zárószavazás (kivételes eljárásban***) 
(2021. évi LXXXVIII. törvény)  
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                               24 t 
 

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2020. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az 
intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról szóló határozati 
javaslat zárószavazása 
 

Az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztása (Márki Zoltán) 
 
A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 

(2021. évi XC. törvény) 
                                                                                                                             132 i 
                                                                                                                               26 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényjavaslat: szavazás a törvényalkotási bizottság 
módosító javaslatáról, majd zárószavazás 
(A 2021. május 26-án elfogadott, de a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött törvény 
új változata) 
(2021. évi C. törvény) 
                                                                                                                             137 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                               20 t 
 
 

A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi XCIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                               25 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                               25 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi XCIX. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             133 i 
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                                                                                                                               23 n 
                                                                                                                                 3 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                               21 n 
                                                                                                                                 4 t 
 

Egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer 
koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi CI. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                               23 n 
                                                                                                                                 1 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             133 i 
                                                                                                                               24 n 
                                                                                                                                 1 t 
 

Az állami vagyonnal való fenntartható gazdálkodás megteremtése érdekében egyes 
vagyongazdálkodást érintő törvények módosításáról, valamint egyéb vagyongazdálkodási 
rendelkezésekről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2021. évi LXXXIV. törvény)  
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             133 i 
                                                                                                                               24 n 
                                                                                                                                 1 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             133 i 
                                                                                                                               24 n 
                                                                                                                                 1 t 
 

Egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi LXXXVI. törvény)  
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             140 i 
                                                                                                                               18 n 
                                                                                                                                 1 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             139 i 
                                                                                                                               18 n 
                                                                                                                                 1 t 
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A pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme 
érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi LXXIX. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             157 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             157 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, 
majd zárószavazás 
(A köztársasági elnök nem írta alá, alkotmánybírósági felülvizsgálatra küldte. Az Alkotmánybíróság 
július 22-én több ponton Alaptörvény-ellenesnek minősítette. Új változatban elfogadva november 9-
én.) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                               25 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                               25 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány 
részére történő vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, 
majd zárószavazás 
(2021. évi LXXXI. törvény)  
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                               25 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             133 i 
                                                                                                                               25 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi LXXXIX. törvény)  
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             133 i 
                                                                                                                               25 n 
                                                                                                                                 0 t 
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Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             133 i 
                                                                                                                               25 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi XCVII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             158 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             159 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A játékosügynöki tevékenység szabályozásával összefüggésben a sportról szóló 2004. évi I. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2021. évi LXXXVII. törvény)  
                                                                                                                             127 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                               19 t 
 

Egyes törvényeknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi XCVIII. törvény) 
                                                                                                                             126 i 
                                                                                                                               17 n 
                                                                                                                                 3 t 
 
 A NATO irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó műveletekhez történő 
magyar hozzájárulásról szóló 94/2001. (XII. 21.) OGY határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 
határozati javaslat zárószavazása 
 

Egyes törvényeknek a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete létrehozásával összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi LXXXV. törvény)  
                                                                                                                             129 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                               16 t 
 
 

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi LXXXII. törvény)  
                                                                                                                             127 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                               16 t 
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A jogi személyek nyilvántartásáról és a nyilvántartási eljárásról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi XCII. törvény) 
                                                                                                                             140 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 1 t 
 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi XCV. törvény) 
                                                                                                                             143 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 1 t 
 

A polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel érvényesítéséről szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi XCIV. törvény) 
                                                                                                                             143 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Egyes törvényeknek a szakképzéssel és a felnőttképzéssel összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi LXXXIII. törvény)  
                                                                                                                             140 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 3 t 
 

A nemzeti adatvagyonról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, 
majd zárószavazás 
(2021. évi XCI. törvény) 
                                                                                                                             123 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                               19 t 
 

A Budapest Diákváros megvalósításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi LXXX. törvény)  
                                                                                                                             123 i 
                                                                                                                               16 n 
                                                                                                                                 4 t 
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ŐSZI ÜLÉSSZAK 
 
 
211. ülésnap – 2021. szeptember 20. 
 

Döntés bizottság felkéréséről beszámolóról történő határozathozatalra: Az agrárgazdaság 
2019. évi helyzetéről (mezőgazdasági bizottság) 

(Ezen kívül az ülésnapon a napirend előtti vitát követően csak interpellációk és kérdések 
hangzottak el, valamint mentelmi ügyekről döntöttek.) 
 
 
 
212. ülésnap – 2021. szeptember 21. 
 

A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája (sürgős eljárásban**) 
 

A felsőoktatási intézmények versenyképes működését elősegítő szabályokról, valamint 
egyes vagyongazdálkodási, kormányzati igazgatási és büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája (sürgős eljárásban**) 
 

Egyes belügyi tárgyú törvényeknek az Alaptörvény kilencedik módosításával, valamint a 
védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvénnyel 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az atomenergia-felügyeleti szerv jogállásával összefüggésben egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
213. ülésnap – 2021. szeptember 27. 
 

A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 
módosításárólszóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések, majd zárószavazás (sürgős 
eljárásban**) 
(2021. évi CII. törvény) 
                                                                                                                             112 i 
                                                                                                                               25 n 
                                                                                                                                 1 t 
 

A felsőoktatási intézmények versenyképes működését elősegítő szabályokról, valamint 
egyes vagyongazdálkodási, kormányzati igazgatási és büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása, 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás (sürgős eljárásban**) 
(2021. évi CIII. törvény) 
                                                                                                                             115 i 
                                                                                                                               28 n 
                                                                                                                                 1 t 
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214. ülésnap – 2021. szeptember 28. 
 

Egyes közjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a végzettséget és 
tudományos fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország Kormánya és Belize Kormánya között a diplomata-, szolgálati és hivatalos 
útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a beruházások 
ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

A TAKUBA alkalmi harci kötelékben történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 
határozati javaslat általános vitája 
 

A Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a francia haderő 
Száhel-övezet biztonsága érdekében Nigerben történő beavatkozásának jogi szabályozásáról szóló, 
2013. március 25-én Niameyben aláírt megállapodáshoz és a Francia Köztársaság Kormánya és a 
Nigeri Köztársaság Kormánya között a Száhel-övezet biztonságát szolgáló francia beavatkozás 
keretében Nigerben tartózkodó francia katonai állomány jogállásának szabályozásáról szóló, 2013. 
július 19-én Niameyben aláírt megállapodáshoz kapcsolódó, a Francia Köztársaság Kormánya és a 
Nigeri Köztársaság Kormánya közötti, a TAKUBA erők nem francia erőinek jogállásának 
szabályozásáról szóló Kiegészítő Jegyzőkönyvhöz Elfogadó Nyilatkozattal történő csatlakozás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Francia Köztársaság Kormánya és a Mali Köztársaság Kormánya között levélváltás 
formájában létrehozott, Bamakóban 2013. március 7-én és Kouloubában 2013. március 8-án aláírt, 
a SERVAL erők jogállásáról szóló Megállapodáshoz kapcsolódó, a Francia Köztársaság Kormánya 
és a Mali Köztársaság Kormánya közötti, a TAKUBA erők nem francia erőinek jogállásának 
szabályozásáról szóló Kiegészítő Jegyzőkönyvhöz Elfogadó Nyilatkozattal történő csatlakozás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
215. ülésnap – 2021. október 4. 
 
 Azonnali kérdések és kérdések 
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216. ülésnap – 2021. október 18. 
 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság 
létrehozásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 

 
Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról szóló határozati javaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

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

Egyes belügyi tárgyú törvényeknek az Alaptörvény kilencedik módosításával, valamint a 
védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvénnyel 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító 
javaslat megtárgyalása 
 

A TAKUBA alkalmi harci kötelékben történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 
határozati javaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Francia Köztársaság Kormánya és a Mali Köztársaság Kormánya között levélváltás 
formájában létrehozott, Bamakóban 2013. március 7-én és Kouloubában 2013. március 8-án aláírt, 
a SERVAL erők jogállásáról szóló Megállapodáshoz kapcsolódó, a Francia Köztársaság Kormánya 
és a Mali Köztársaság Kormánya közötti, a TAKUBA erők nem francia erőinek jogállásának 
szabályozásáról szóló Kiegészítő Jegyzőkönyvhöz Elfogadó Nyilatkozattal történő csatlakozás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

A Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a francia haderő 
Száhel-övezet biztonsága érdekében Nigerben történő beavatkozásának jogi szabályozásáról szóló, 
2013. március 25-én Niameyben aláírt megállapodáshoz és a Francia Köztársaság Kormánya és a 
Nigeri Köztársaság Kormánya között a Száhel-övezet biztonságát szolgáló francia beavatkozás 
keretében Nigerben tartózkodó francia katonai állomány jogállásának szabályozásáról szóló, 2013. 
július 19-én Niameyben aláírt megállapodáshoz kapcsolódó, a Francia Köztársaság Kormánya és a 
Nigeri Köztársaság Kormánya közötti, a TAKUBA erők nem francia erőinek jogállásának 
szabályozásáról szóló Kiegészítő Jegyzőkönyvhöz Elfogadó Nyilatkozattal történő csatlakozás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
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217. ülésnap – 2021. október 19. 
 

A Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a végzettséget és 
tudományos fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi CIX. törvény) 
                                                                                                                             162 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a beruházások 
ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi CVIII. törvény) 
 
                                                                                                                             150 i 
                                                                                                                                 4 n 
                                                                                                                                 6 t 
 

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok 
módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat összevont 
vitája, az összegző módosító javaslat megtárgyalása és szavazása, majd zárószavazás (kivételes 
eljárásban***) 
(2021. évi CIV. törvény) 
                                                                                                                             117 i 
                                                                                                                               49 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Magyarország Kormánya és Belize Kormánya között a diplomata-, szolgálati és hivatalos 
útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi CV. törvény) 
                                                                                                                             166 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Francia Köztársaság Kormánya és a Mali Köztársaság Kormánya között levélváltás 
formájában létrehozott, Bamakóban 2013. március 7-én és Kouloubában 2013. március 8-án aláírt, 
a SERVAL erők jogállásáról szóló Megállapodáshoz kapcsolódó, a Francia Köztársaság Kormánya 
és a Mali Köztársaság Kormánya közötti, a TAKUBA erők nem francia erőinek jogállásának 
szabályozásáról szóló Kiegészítő Jegyzőkönyvhöz Elfogadó Nyilatkozattal történő csatlakozás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi CVII. törvény) 
                                                                                                                             139 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                               26 t 
 

A Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a francia haderő 
Száhel-övezet biztonsága érdekében Nigerben történő beavatkozásának jogi szabályozásáról szóló, 
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2013. március 25-én Niameyben aláírt megállapodáshoz és a Francia Köztársaság Kormánya és a 
Nigeri Köztársaság Kormánya között a Száhel-övezet biztonságát szolgáló francia beavatkozás 
keretében Nigerben tartózkodó francia katonai állomány jogállásának szabályozásáról szóló, 2013. 
július 19-én Niameyben aláírt megállapodáshoz kapcsolódó, a Francia Köztársaság Kormánya és a 
Nigeri Köztársaság Kormánya közötti, a TAKUBA erők nem francia erőinek jogállásának 
szabályozásáról szóló Kiegészítő Jegyzőkönyvhöz Elfogadó Nyilatkozattal történő csatlakozás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi CVI. törvény) 
                                                                                                                             139 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                               25 t 
 
 

Egyes igazságügyi tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és 
egyéb jogharmonizációs célú törvénymódosításról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az Európa Tanács kulturális örökséggel kapcsolatos bűncselekményekről szóló, 
Nikóziában, 2017. május 19-én kelt egyezménye kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 

Az országos népszavazási eljárás módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes választási tárgyú törvények 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 Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös 
államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és 
rekonstrukciójáról szóló 2017. szeptember 14-én, Budapesten aláírt Megállapodást módosító 1. 
Kiegészítés kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 
hatálybalépéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az Adatváltozás-kezelési szolgáltatás bevezetésével, továbbá az állampolgárok 
adminisztratív terheinek csökkentésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
218. ülésnap – 2021. október 20. 
 

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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Egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú, valamint kapcsolódó 
törvények jogharmonizációs és egyéb célú módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

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

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó 
törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

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

Egyes eljárások korszerűsítését és a polgárok biztonságának további megerősítését célzó 
intézkedésekről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
219. ülésnap – 2021. október 21. 
 
 Azonnali kérdések és kérdések 
 
 
 
 
 
220. ülésnap – 2021. november 8. 
 

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

Az atomenergia-felügyeleti szerv jogállásával összefüggésben 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 eljárások korszerűsítését és a polgárok biztonságának további megerősítését célzó 
intézkedésekről szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó 
törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések megtárgyalása 
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A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és 
egyéb jogharmonizációs célú törvénymódosításról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és 
az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

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

 
Az országos népszavazási eljárás módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések 

megtárgyalása 
 

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

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 
hatálybalépéséről szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

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

Az Adatváltozás-kezelési szolgáltatás bevezetésével, továbbá az állampolgárok 
adminisztratív terheinek csökkentésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása  

 
 
 
 
 
 
 
221. ülésnap – 2021. november 9. 
 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény módosításáról: a törvényalkotási bizottság jelentésének és az alaptörvény-
ellenesség kiküszöbölése érdekében tett módosító javaslatának vitája, szavazása, majd zárószavazás  
(A június 15-én elfogadott, de az Alkotmánybíróság által Áder János köztársasági elnök 
kezdeményezésére több ponton Alaptörvény-sértőnek minősített törvény új változata.) 
(2021. évi CXXIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             135 i 
                                                                                                                               52 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                               53 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az atomenergia-felügyeleti szerv jogállásával összefüggésben egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
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(2021. évi CXIV. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             133 i 
                                                                                                                               55 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             133 i 
                                                                                                                               54 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

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

Egyes eljárások korszerűsítését és a polgárok biztonságának további megerősítését célzó 
intézkedésekről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2021. évi CXX. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                               54 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             131 i 
                                                                                                                               54 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 
hatálybalépéséről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2021. évi CXV. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                               52 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                               53 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Egyes közjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi CXIII. törvény) 
 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                               54 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
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                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                               54 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Egyes igazságügyi tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi CXXII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                               53 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                               53 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Egyes belügyi tárgyú törvényeknek az Alaptörvény kilencedik módosításával, valamint a 
védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvénnyel 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2021. évi CXXI. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                               48 n 
                                                                                                                                 4 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             132 i 
                                                                                                                               49 n 
                                                                                                                                 4 t 
 

A TAKUBA alkalmi harci kötelékben történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 
határozati javaslat zárószavazása 
 

Az országos népszavazási eljárás módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2021. évi CXVIII. törvény) 
                                                                                                                             183 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Egyes választási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi CXVII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                               49 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                               49 n 
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                                                                                                                                 0 t 
 

Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án 
kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2021. évi CX. törvény) 
 
                                                                                                                             183 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 
1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2021. évi CXI. törvény) 
 
                                                                                                                             181 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az Európa Tanács kulturális örökséggel kapcsolatos bűncselekményekről szóló, 
Nikóziában, 2017. május 19-én kelt egyezménye kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2021. évi CXXV. törvény) 
                                                                                                                             183 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös 
államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és 
rekonstrukciójáról szóló 2017. szeptember 14-én, Budapesten aláírt Megállapodást módosító 1. 
Kiegészítés kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2021. évi CXXVI. törvény) 
                                                                                                                             183 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2021. évi CXVI. törvény) 
                                                                                                                             127 i 
                                                                                                                               54 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó 
törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása 
(2021. évi CXII. törvény) 
                                                                                                                             180 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
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Az Adatváltozás-kezelési szolgáltatás bevezetésével, továbbá az állampolgárok 
adminisztratív terheinek csökkentésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi CXIX. törvény) 
                                                                                                                             133 i 
                                                                                                                               12 n 
                                                                                                                               35 t 
 

A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és 
egyéb jogharmonizációs célú törvénymódosításról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi CXXIV. törvény) 
                                                                                                                             141 i 
                                                                                                                                 8 n 
                                                                                                                               32 t 
 

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes törvények honvédelemmel és rendvédelemmel összefüggő módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitásnak a határok, a vízumügy, a 
rendőrségi és igazságügyi együttműködés, valamint a menekültügy és a migráció területén történő 
megteremtése érdekében egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyes energetikai és közlekedési tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Ukrajna között a közös légtér 
létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az egyes képzéseket és a foglalkoztatást érintő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
 
222. ülésnap – 2021. november 10. 
 

Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az állatok védelme érdekében szükséges egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Földmegfigyelési Információs Rendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
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Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással területrendezéssel, 
településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

Az egykori Rozmaring Mezőgazdasági Termelőszövetkezet működési területén kárpótlásra 
váró személyek helyzetének rendezéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Az agrárgazdaságok átadásáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes agrártárgyú törvények módosításárólszóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
223. ülésnap – 2021. november 11. 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes költségvetésének 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2022. évi egységes költségvetéséről 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

Egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és 
nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája  
 

Egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról, valamint az egyes 
otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásával összefüggő törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
224. ülésnap – 2021. november 15. 
 
 Azonnali kérdések és kérdések 
 
 
 
 
 
225. ülésnap – 2021. november 29. 
 

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és 
az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
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Egyes törvények honvédelemmel és rendvédelemmel összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes költségvetésének 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2022. évi egységes költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések megtárgyalása 
 

Az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitásnak a határok, a vízumügy, a 
rendőrségi és igazságügyi együttműködés, valamint a menekültügy és a migráció területén történő 
megteremtése érdekében egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

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

Egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú, valamint kapcsolódó 
törvények jogharmonizációs és egyéb célú módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 
 
 
 
 
 
 
226. ülésnap – 2021. november 30. 
 

Országos népszavazás elrendeléséről szóló határozati javaslat összevont vitája, az összegző 
jelentés megtárgyalása és zárószavazás (kivételes eljárásban***) 
 

Egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú, valamint kapcsolódó 
törvények jogharmonizációs és egyéb célú módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi CXXIX. törvény) 
                                                                                                                             122 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                               47 t 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2022. évi egységes költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat zárószavazása 
(2021. évi CXXVII. törvény) 
                                                                                                                             122 i 
                                                                                                                               48 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az állatok védelme érdekében szükséges egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi CXXVIII. törvény) 
                                                                                                                             168 i 
                                                                                                                                 0 n 
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                                                                                                                                 0 t 
 

A Magyarország és az Iráni Iszlám Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és 
kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló törvényjavaslat 
általános vitája 
 

Egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitája 
 
 
 
 
227. ülésnap – 2021. december 1. 
 

A tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi 
nemzetközi egyezmény 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban elfogadott módosításainak kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat általános vitája 
 

2021. évi ... törvény egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról című 
törvényjavaslat általános vitája 
 

A minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével összefüggésben szükséges 
adóintézkedésekről, valamint egyes más intézkedésekről szóló törvényjavaslat általános vitája 

 
A Magyar Nemzeti Bank 2020. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról 

szóló határozati javaslat általános vitája 
 
 
 
 
 
228. ülésnap – 2021. december 2. 
 

A Kúria 2020. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati 
normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat 
általános vitája 
 

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2020. évi beszámolójának elfogadásáról szóló 
határozati javaslat általános vitája 
 

Az ügyészség 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati 
javaslat általános vitája 
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229. ülésnap – 2021. december 6. 
 
 Azonnali kérdések és kérdések 
 
 
 
 
 
230. ülésnap – 2021. december 13. 
 
 

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

A minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével összefüggésben szükséges 
adóintézkedésekről, valamint egyes más intézkedésekről szóló törvényjavaslat: a bizottsági 
jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

2021. évi ... törvény egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról 
című törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

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

A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással területrendezéssel, 
településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

A Földmegfigyelési Információs Rendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító 
javaslat megtárgyalása 
 

Egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és 
nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: a 
bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról, valamint az egyes 
otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásával összefüggő törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat 
megtárgyalása 
 

Az egykori Rozmaring Mezőgazdasági Termelőszövetkezet működési területén kárpótlásra 
váró személyek helyzetének rendezéséről szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az 
összegző módosító javaslat megtárgyalása 
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Az agrárgazdaságok átadásáról szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző 
módosító javaslat megtárgyalása 
 

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

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

Az egyes képzéseket és a foglalkoztatást érintő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Ukrajna között a közös légtér 
létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: a bizottsági jelentések és az 
összegző módosító javaslat megtárgyalása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
231. ülésnap – 2021. december 14. 
(az ellenzéki képviselők az ülésnap szavazásain nem vettek részt) 
 

A Kúria 2020. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati 
normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat 
zárószavazása 
 

A Magyar Nemzeti Bank 2020. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról 
szóló határozati javaslat zárószavazása 
 

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2020. évi beszámolójának elfogadásáról szóló 
határozati javaslat zárószavazása 
 

Az ügyészség 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati 
javaslat zárószavazása 
 

A Magyarország és az Iráni Iszlám Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és 
kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2021. évi CXXXIX. törvény) 
                                                                                                                             140 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi 
nemzetközi egyezmény 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban elfogadott módosításainak kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2021. évi CXXXVII. törvény) 
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                                                                                                                             140 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével összefüggésben szükséges 
adóintézkedésekről, valamint egyes más intézkedésekről szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi CXXXI. törvény) 
                                                                                                                             139 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 1 t 
 

A Földmegfigyelési Információs Rendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd 
zárószavazás 
(2021. évi CXLIV. törvény) 
                                                                                                                             139 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 1 t 
 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Ukrajna között a közös légtér 
létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi CXXXVIII. törvény) 
                                                                                                                             136 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a 
kiskereskedelmi adóról szóló 2020. évi XLV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
összevont vitája, az összegző módosító javaslat megtárgyalása és szavazása, majd zárószavazás 
(kivételes eljárásban***) 
(2021. évi CLI. törvény) 
                                                                                                                             138 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes költségvetésének 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat zárószavazása 
(2021. évi CXLIX. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             133 i 
                                                                                                                                 6 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             133 i 
                                                                                                                                 6 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

A migráció elleni nemzetközi fellépésről, a Poszt-Cotonoui Megállapodás elutasításáról 
szóló politikai nyilatkozattervezet vitája és szavazása 
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Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi CXXXIV. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             137 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 2 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             138 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 2 t 
 

2021. évi ... törvény egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(elfogadott módosító indítvány nyomán a kihirdetett cím: egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú 
törvények módosításáról) 
(2021. évi CXXXV. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 6 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 6 t 
 

Egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az 
összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi CXLVIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             136 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 5 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             135 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 5 t 
 

A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi CXXX. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             133 i 
                                                                                                                                 2 n 
                                                                                                                                 1 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 



A törvényhozás krónikája – 2021   60/63 
 
                                                                                                                                 2 n 
                                                                                                                                 1 t 
 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással területrendezéssel, 
településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: 
szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi CXLVI. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             138 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 2 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             138 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 2 t 
 

Az egykori Rozmaring Mezőgazdasági Termelőszövetkezet működési területén kárpótlásra 
váró személyek helyzetének rendezéséről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi CXLV. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             141 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             139 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az agrárgazdaságok átadásáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító 
javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi CXLIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             137 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                                 1 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             138 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                                 1 t 
 

Egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi CL. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             138 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 2 t 
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Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             138 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 2 t 
 

Egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és 
nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás 
az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi CXXXIII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                                 5 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                                 5 t 
 

Egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról, valamint az egyes 
otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásával összefüggő törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi CXXXII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             136 i 
                                                                                                                                 2 n 
                                                                                                                                 0 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             137 i 
                                                                                                                                 2 n 
                                                                                                                                 0 t 
 

Az egyes energetikai és közlekedési tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi CXXXVI. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                                 5 n 
                                                                                                                                 1 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                                 4 n 
                                                                                                                                 2 t 
 

Az egyes képzéseket és a foglalkoztatást érintő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi CXLVII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             135 i 
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                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 5 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             135 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 5 t 
 

Az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitásnak a határok, a vízumügy, a 
rendőrségi és igazságügyi együttműködés, valamint a menekültügy és a migráció területén történő 
megteremtése érdekében egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(elfogadott módosító indítvány nyomán a kihirdetett cím: a határok, a vízumügy, a rendőrségi és 
igazságügyi együttműködés, valamint a menekültügy és a migráció területén működő uniós 
információs rendszerek együttműködő képességének megteremtése érdekében egyes törvények 
jogharmonizációs célú módosításáról) 
(2021. évi CXLII. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             136 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 4 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             135 i 
                                                                                                                                 0 n 
                                                                                                                                 4 t 
 

Egyes törvények honvédelemmel és rendvédelemmel összefüggő módosításáról 
szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi CXLI. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                                 5 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                                 1 n 
                                                                                                                                 5 t 
 

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvényjavaslat: szavazás az összegző 
módosító javaslatról, majd zárószavazás 
(2021. évi CXL. törvény) 
A kétharmados többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                                 5 n 
                                                                                                                                 1 t 
 
Az egyszerű többséget igénylő részekre: 
                                                                                                                             134 i 
                                                                                                                                 5 n 
                                                                                                                                 1 t 
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elnökének és egy tagjának 
megválasztása (Koltay András, Bartóki-Gönczy Balázs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzések a házszabályhoz kapcsolódva: 

 
 

          *Az országgyűlés a jelenlévő képviselők legalább négyötödének egyetértésével a házszabály 
bármely pontjától eltérhet. (A pontos elnevezés a „határozati házszabályi rendelkezésektől” való 
eltérés, mert házszabályi rendelkezéseket az országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény is 
tartalmaz, és azoktól nem lehet eltérni, csak az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. 
(II. 24.) országgyűlési határozatban foglaltaktól.) Ezt a módszert az alaptörvény és a házszabály 
módosítása, valamint egyes nemzetközi szerződések kivételével bármilyen előterjesztés esetén és 
akárhányszor lehet alkalmazni a törvényhozás felgyorsítására. Annak sincs korlátja, hogy a 
házszabály mely rendelkezéseitől térhetnek el.  
 
 **Sürgős tárgyalást legfeljebb félévente hatszor, a jelenlévő képviselők legalább 
kétharmadának egyetértésével lehet elrendelni. Ilyenkor a vitát a benyújtás utáni második napon 
meg lehet kezdeni, és több határidő lerövidül.  
 
 ***Kivételes eljárást félévente legfeljebb négyszer lehet elrendelni, kivéve az alaptörvény és 
a házszabály módosítását, sarkalatos vagy költségvetési törvény tárgyalását. Ehhez az összes 
képviselő több mint felének egyetértése szükséges. Ilyenkor a vita korlátozott, az országgyűlés az 
eljárás egyes mozzanataira egyedi határidőt állapíthat meg. Ez lehetővé teszi, hogy a benyújtás után 
24 órán belül elfogadjanak egy törvényt. 
 
 
 
 


