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Érkezett : 2014E r i 6.

Az Országgyűlés
Igazságügyi bizottsága

Tárgysorozatba-vétel elutasítás

Kövér László úr ,
az Országgyűlés elnöke
részére

Helyben
Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat
58 . § (4) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy az Igazságügyi bizottság a
2014. szeptember 16-i ülésén elutasította az alábbi képviselői önálló indítvány
tárgysorozatba vételét :

a) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/18 . szám)
(Vona Gábor, Novák El őd, Mirkóczki Ádám és Gyöngyösi Márton (Jobbik )
képviselők önálló indítványa )

b) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/126 . szám)
(Dr. Staudt Gábor, Farkas Gergely és Dúró Dóra (Jobbik) képviselők önálló
indítványa)

c) Az eltulajdonított személyes okmányok pótlásának ingyeness é
tételéről, valamint az oktatási igazolványok érvényességi
szabályainak megváltoztatásáról szóló határozati javaslat (H/259 . szám)
(Farkas Gergely (Jobbik) képviselő önálló indítványa)

d) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a hivatalos
és közfeladatot ellátó, valamint az őket támogató személyek
hathatósabb védelme érdekében szükséges módosításáról szól ó
törvényjavaslat (T/55o. szám)
(Mirkóczki Ádám (Jobbik) képviselő önálló indítványa )

e) A nők politikai és gazdasági részvételének erősítéséről szóló
törvényjavaslat (T/115 . szám) (Szabó Timea (független) képvisel ő önálló
indítványa)

f) A korrupció elleni hatékonyabb fellépéshez szükséges egye s
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/124 . szám)
(Kónya Péter, Szabó Timea és Szabó Szabolcs (független) képvisel ők önálló
indítványa)

g) Az állambiztonsági múlt nyilvánosságának garanciáiról szóló címme l
benyújtott törvényjavaslat (T/122 . szám)



(Kónya Péter, Szabó Timea és Szabó Szabolcs (független) képvisel ők önálló
indítványa )

h) A természetes személyek adósságrendezési eljárási szabályairó l
szóló törvényjavaslat (T/12o . szám)
(Mesterházy Attila, Tóbiás József, Dr . Harangozó Tamás Attila, Dr . Botka
László, Kiss László, Velez Arpád, Heringes Anita, Demeter Márta, Hiszékeny
Dezső , Harangozó Gábor István, Kunhalmi Ágnes, Dr . Legény Zsolt, Tukacs
István, Dr. Tóth Bertalan, Lukács Zoltán, Burány Sándor, Dr . Bárándy
Gergely, Dr. Józsa István, Tóth Csaba és Bangóné Borbély Ildikó (MSZP )
képviselők önálló indítványa )

i) A szélsőségesség, a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái
elleni határozott fellépésről szóló 46/2012. (VI.12.) OGY határozat
módosításáról szóló határozati javaslat (H/121. szám) (Mesterházy Attila ,
Tóbiás József, Dr. Harangozó Tamás Attila, Dr . Botka László, Kiss László ,
Burány Sándor, Herin&es Anita, Demeter Márta, Hiszékeny Dezső, Harangozó
Gábor István, Velez Arpád, Dr . Legény Zsolt, Tukacs István, Dr. Bárándy
Gergely, Dr. Tóth Bertalan, Lukács Zoltán, Dr . Józsa István, Tóth Csaba, Szab ó
Sándor és Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) képviseló'k önálló indítványa )

j) Egyes törvényeknek a közhatalmat gyakorló politikusok é s
közpénzekkel gazdálkodók vagyonnyilatkozat-tételi szabályainak
átalakítását szolgáló módosításáról szóló törvényjavaslat (T/133. szám)
(Dr. Schiffer András (LMP) képvisel ő önálló indítványa)

k) Az országos politika rendszerváltást követő meghatározó szereplői
állambiztonsági múltjának vizsgálatáról szóló határozati javaslat (H/484 .
szám) (Dr. Schiffer András (LMP) képviselő önálló indítványa)

1) Az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonságának hivatásos
állományának egyes közhivatalok viseléséből való kizárása
érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat
(T/485. szám) (Dr. Schiffer András (LMP) képviselő önálló indítványa)

m) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CI.XXXIX.
törvény kistelepülési polgármesterek méltányosabb díjazása
érdekében történő módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/386. szám)
(Ikotity István és Sallai R. Benedek (LMP) képviseló'k önálló indítványa )

n) Budapest főváros közigazgatásának átalakításáról szóló határozati
javaslat (H/235 . szám) (Fodor Gábor (független) képviselő önálló
indítványa)

o) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI . törvény és az
országgyűlési képviselők választása

	

kampányköltségeinek
átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi I:XXXVII. módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/418 . szám)
(Gyurcsány Ferenc és Dr. Vadai Ágnes (független) képviselők önálló indítványa)

p) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságró l
szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (Ti852 .
szám) (Varju László (független) képviselő önálló indítványa)
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q) A nők esélyegyenlőségét szolgáló törvénymódosításról szóló
törvényjavaslat (T/5o6 . szám) (Dr. Oláh Lajos (független) képviselő önálló
indítványa)

Budapest, 2014. szeptember 16 .
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