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I.

AZ EGYES HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ
10/2014. (II. 24.) OGY HATÁROZAT
(kivonat)
99. Az újonnan megválasztott Országgyűlés tárgysorozatán maradó önálló
indítványok
157. § (1) Az Országgyűlés megalakulását követően – a (2) és (3) bekezdésben foglalt
kivétellel – az Országgyűlés tárgysorozatán marad a 78. § és a 79. § szerint
visszaküldött törvény, valamint az az önálló indítvány, amely olyan előterjesztőtől
érkezett, akinek jogállása a képviselők választásától független.
(2) Az Országgyűlés – a Házbizottság javaslatára – dönthet arról, hogy az előző
Országgyűléshez benyújtott beszámolót tárgyalás nélkül lezártnak minősíti. Erről az
Országgyűlés vita nélkül határoz. A lezártnak minősített beszámoló az Országgyűlés
tárgysorozatáról lekerül.
(3) Az előző Országgyűlés alakuló ülését megelőzően benyújtott beszámoló külön
döntés nélkül lekerül az Országgyűlés tárgysorozatáról.
(4) A megalakuló Kormány erre vonatkozó nyilatkozata alapján az előző ciklusban a
Kormány által benyújtott önálló indítványok az Országgyűlés tárgysorozatán
maradnak. A Kormány nyilatkozatát az ülést vezető elnök az Országgyűlés soron
következő ülésén bejelenti.
(5) Ha a (4) bekezdés szerint tárgysorozaton maradó önálló indítvány tárgyalását az
előző Országgyűlés megkezdte, a tárgyalás folytatására – a 157/A. §-ban foglalt
eltérésekkel – az adott önálló indítvány tárgyalásának általános szabályait kell
alkalmazni.
157/A. § (1) Ha a részletesvita-szakasz az előző ciklusban nem zárult le, de
valamennyi képviselői módosító javaslatról legalább egy állandó bizottság állást
foglalt, a részletesvita-szakasz – a Kormány 157. § (4) bekezdése szerinti
nyilatkozatával – lezártnak minősül.
(2) Ha van olyan képviselői módosító javaslat, amelyről az előző ciklusban a tárgyaló
állandó bizottságok egyike sem foglalt állást, annak megtárgyalására a házelnök egy
állandó bizottságot jelöl ki.
(3) A (2) bekezdés alapján kijelölt bizottságra és annak eljárására a részletes vita
lefolytatására kijelölt bizottságra, valamint a részletes vitára vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a bizottság az előző ciklusban benyújtott
képviselői módosító javaslatok közül kizárólag a tárgyaló állandó bizottságok által
meg nem tárgyalt módosító javaslatokról foglal állást.
(4) A részletesvita-szakasz a (2) bekezdés alapján kijelölt bizottság részletes vitáról
szóló bizottsági jelentésének benyújtásával zárul le.
(5) Ha a részletesvita-szakasz az előző ciklusban lezárult, az előterjesztő, bármely
képviselőcsoport vezetője vagy legalább öt független képviselő kérelmére az előző
ciklusban a részletesvita-szakasz lezárultát követően elvégzett eljárási
cselekményeket meg kell ismételni, és a részletesvita-szakasz lezárultát követően
benyújtott nem önálló indítványok lezártnak minősülnek.
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(6) Az (5) bekezdés szerinti kérelmet legkésőbb a 157. § (4) bekezdése szerinti
bejelentést követő három munkanapon belül lehet előterjeszteni.
(7) Az (5) bekezdés szerinti esetben az előterjesztő a törvényalkotási bizottság ülésén
szóban ad tájékoztatást arról, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslatokba foglalt mely módosításokkal ért egyet.
(8) Ha az előző ciklusban a törvényalkotási bizottság a 46. § (3) bekezdése alapján a
törvényjavaslatot nem tárgyalta, az (5) bekezdés szerinti kérelmet egyúttal a
törvényalkotási bizottság eljárása kezdeményezésének kell tekinteni.
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II.
AZ ÚJONNAN MEGVÁLASZTOTT ORSZÁGGYŰLÉS
TÁRGYSOROZATÁN MARADÓ ELŐTERJESZTÉSEK
1. KORMÁNY ÁLTAL BENYÚJTOTT ÖNÁLLÓ INDÍTVÁNYOK
1.1. TÖRVÉNYJAVASLATOK

T/18204

A Magyarország Kormánya és az Osztrák Köztársaság
Kormánya között a Magyar Népköztársaság és az Osztrák
Köztársaság között a beruházások elősegítéséről és
védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló
megállapodás kihirdetéséről1
Iromány adatai

Benyújtva
2022.02.15.
Benyújtó(k) kormány (külgazdasági és külügyminiszter)

T/7999

Az egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és
tagállamai között az Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi
Megállapodás (Comprehensive Economic and Trade
Agreement - CETA) kihirdetéséről1
Iromány adatai

Benyújtva
2019.11.12.
Benyújtó(k) kormány (külgazdasági és külügyminiszter)

T/2923

Az egyes bírósági eljárások elhúzódásával kapcsolatos vagyoni
elégtétel érvényesítéséről1,2
Iromány adatai

Benyújtva
Benyújtó(k)

2018.10.19.
kormány (igazságügyi miniszter)

A HHSZ 157. § (4) bekezdése alapján akkor marad az Országgyűlés tárgysorozatán, ha a megalakuló
Kormány erre vonatkozóan nyilatkozatot tesz.
2 A Törvényalkotási bizottság eljárásának kezdeményezése benyújtásra került. Amennyiben a Kormány
nyilatkozata alapján tárgysorozaton maradna, további tárgyalására a HHSZ 157/A. § (5)–(8) bekezdése
rendelkezéseit kell alkalmazni.
1
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1.2. ALAPTÖRVÉNNYEL ELLENTÉTESNEK NYILVÁNÍTOTT RENDELKEZÉS MIATT
VISSZAKÜLDÖTT TÖRVÉNY

Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő
módosításáról3

T/384

Iromány adatai
Benyújtva
2017.04.26.
Régi
40/T/15373
irományszám
Elfogadott
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénynek a vízkivételekkel
cím
összefüggő módosításáról
Benyújtó(k) kormány (belügyminiszter)

1.3. BESZÁMOLÓK
B/17835

A NATO koszovói békefenntartó műveletében (KFOR) történő
magyar katonai szerepvállalásról1
Iromány adatai

Benyújtva
Benyújtó(k)

2021.12.09.
kormány (honvédelmi miniszter)

2. BESZÁMOLÁSRA KÖTELEZETTEK ÁLTAL BENYÚJTOTT
ÖNÁLLÓ INDÍTVÁNYOK
Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat 2019-2020. évi
működéséről
Iromány adatai
Benyújtva 2022.03.21.
Benyújtó(k) Eötvös Loránd Kutatási Hálózat
B/18416

A HHSZ 157. § (1) bekezdése alapján az Alaptörvénnyel ellentétesnek nyilvánított rendelkezés miatt
visszaküldött törvény az Országgyűlés tárgysorozatán marad.
1 A HHSZ 157. § (4) bekezdése alapján akkor marad az Országgyűlés tárgysorozatán, ha a megalakuló
Kormány erre vonatkozóan nyilatkozatot tesz.
3
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B/14774

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának
2020. évi tevékenységéről
Iromány adatai

Benyújtva
Benyújtó(k)

2021.05.26.
Médiatanács

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek
tevékenységéről 2021.
Iromány adatai
Benyújtva 2022.04.01.
Benyújtó(k) alapvető jogok biztosa
B/18284

B/18280

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának
2021. évi tevékenységéről
Iromány adatai

Benyújtva
Megjegyzés Szám kiadva
Benyújtó(k) Médiatanács

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Beszámolója a 2021. évi tevékenységéről
Iromány adatai
Benyújtva 2022.04.01.
Benyújtó(k) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
B/18074

B/18025

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus
hírközléssel összefüggő tevékenységéről és jelentés a
postapiacról 2021
Iromány adatai

Benyújtva
Megjegyzés Szám kiadva
Benyújtó(k) Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
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3. ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉSEK

Országos népszavazási kezdeményezés "Egyetért-e Ön
C/18404
azzal, hogy az álláskeresési járadék folyósításának
leghosszabb időtartama 270 nap legyen?" című kérdésről
Iromány adatai
Benyújtva 2022.03.17.
Benyújtó(k) a Nemzeti Választási Bizottság elnöke

Országos népszavazási kezdeményezés "Egyetért-e Ön
azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a Fudan
C/18403
Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary
Egyetemért Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról
szóló 2021. évi LXXXI. törvényt?" című kérdésről
Iromány adatai
Benyújtva 2022.03.17.
Benyújtó(k) a Nemzeti Választási Bizottság elnöke
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III.
KÜLÖN DÖNTÉS NÉLKÜL AZ ORSZÁGGYŰLÉS
TÁRGYSOROZATÁRÓL LEKERÜLŐ ELŐTERJESZTÉSEK
1. KORMÁNY ÁLTAL BENYÚJTOTT ÖNÁLLÓ INDÍTVÁNYOK
1.1. TÖRVÉNYJAVASLATOK
T/383

A Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának és a Statútum 8.
cikkére vonatkozó kampalai módosításának kihirdetéséről4

Iromány adatai
Benyújtva
2016.05.17.
Régi irományszám 40/T/10722
Benyújtó(k)
kormány (igazságügyi miniszter)

2. KÉPVISELŐK ÁLTAL BENYÚJTOTT ÖNÁLLÓ INDÍTVÁNYOK
2.1. TÖRVÉNYJAVASLATOK
A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló
T/11058
2017. évi LXXVI. törvénynek az Európai Unió jogának való
megfelelés érdekében történő hatályon kívül helyezéséről
Iromány adatai
Benyújtva 2020.06.19.
Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Benyújtó(k)
2020.06.23.: Szabó Timea (Párbeszéd)

A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a
T/4066
mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény
módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2018.12.21.
Arató Gergely (DK), Dr. László Imre (DK), Dr. Oláh Lajos (DK), Dr.
Benyújtó(k) Vadai Ágnes (DK), Gréczy Zsolt (DK), Gyurcsány Ferenc (DK), Hajdu
László (DK), Székely Sándor (DK), Varju László (DK)

A HHSZ 157. § (4) bekezdése alapján – mint a 41. ciklust megelőzően benyújtott iromány – külön döntés
nélkül lekerül az Országgyűlés tárgysorozatáról.
4
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A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2018.10.15.
Benyújtó(k) Dúró Dóra (független)
T/2638

2.2. HATÁROZATI JAVASLATOK
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.)
OGY határozat módosításáról
Iromány adatai
Benyújtva 2021.10.19.
Benyújtó(k) Székely Sándor (független)
H/17327

H/10726

Trianon 100. évfordulója alkalmából
Iromány adatai
Benyújtva 2020.05.26.
Benyújtó(k) Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd)

