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Az Országgyű lés
Igazságügyi bizottsága

Tárgysorozatba-vétel elutasítá s

Kövér László úr,

az Országgyűlés elnöke

részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat

58. § (4) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy az Igazságügyi bizottság a
2015. március 10-i ülésén elutasította az alábbi képviselői önálló indítványok

tárgysorozatba vételét :

a) Az állami adóhatóság áfa-csalásokkal kapcsolatos szervezeti é s
eljárási hiányosságait vizsgáló bizottságról szóló országgyűlési
határozati javaslat (H/1758 . szám)
(Dr. Szél Bernadett (LMP), Dr . Schiffer András (LMP), Schmuck Erzsébe t
(LMP), Ikotity István (LMP), Sallai R. Benedek (LMP), Kiss László (MSZP),
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Demeter Márt a
(MSZP), Dr . Józsa István (MSZP), Tóbiás József (MSZP), Lukács Zoltán
(MSZP), Dr . Harangozó Tamás Attila (MSZP), Dr . Tóth Bertalan (MSZP),
Hiszékeny Dezső (MSZP), Dr . Bárándy Gergely (MSZP), Kunhalmi Ágne s
(MSZP), Dr. Szakács László (MSZP), Dr. Legény Zsolt (MSZP), Heringes Anit a
(MSZP), Tukacs István (MSZP), Harangozó Gábor István (MSZP), Teleki
László (MSZP), Farkas Gergely (Jobbik), Dúró Dóra (Jobbik), Dr. Staudt
Gábor (Jobbik), Z. Kárpát Dániel (Jobbik), Novák El őd (Jobbik), Dr . Gyüre
Csaba (Jobbik), Szilágyi György (Jobbik), Szávay István (Jobbik), Bana Tibo r
(Jobbik), Kepli Lajos (Jobbik), Vágó Sebestyén (Jobbik), Dr . Lukács László
György (Jobbik), Ander Balázs (Jobbik), Kulcsár Gergely (Jobbik), Gyöngyös i
Márton (Jobbik), Magyar Zoltán (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik), Hegedűs
Lorántné (Jobbik), Sneider Tamás (Jobbik), Volner János (Jobbik), Egye d
Zsolt (Jobbik), Apáti István (Jobbik), Fodor Gábor (független), Szabó Szabolcs
(független), Szelényi Zsuzsanna (független), Kónya Péter (független )
képviselők önálló indítványa)



b) Az egyes törvényeknek a terrorcselekmények hatékonyab b
megelőzéséhez szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/2796. szám)
(Dr. Szél Bernadett (LMP), Dr . Schiffer András (LMP) képviselők önálló
indítványa)

c) Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről szóló törvényjavaslat
(T/2856 . szám)
(Dr. Schiffer András (LMP) képvisel ő önálló indítványa)

d) Egyes törvényeknek a közhatalmat gyakorló politikusok é s
közpénzekkel gazdálkodók vagyonnyilatkozat-tételi szabályainak
átalakítását szolgáló módosításáról szóló törvényjavaslat (T/286o. szám)
(Dr. Schiffer András (LMP) képvisel ő önálló indítványa)

e) Az országos politika rendszerváltást követ ő meghatározó szereplői
állambiztonsági múltjának vizsgálatáról, valamint a magyar
vonatkozású orosz levéltári anyagok kutathatóságáról szól ó
határozati javaslat (H/2862. szám)
(Dr. Schiffer András (LMP) képviselő önálló indítványa)

f) A nők esélyegyenlőségét szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló
törvényjavaslat (T/2457 . szám)
(Dr. Oláh Lajos (független) képvisel ő önálló indítványa)

g) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX .
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2924. szám)
(Dr. Vadai Agnes, Varju László (független) képvisel ők önálló indítványa)

h) Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény módosításró l
szóló törvényjavaslat (T/2952. szám)
(Dr. Vadai Agnes, Varju László (független) képvisel ők önálló indítványa)

i) Az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonságának hivatáso s
állományának egyes közhivatalok viseléséből való kizárása
érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat
(T/2863. szám)
(Dr. Schiffer András (LMP) képviselő önálló indítványa )

Budapest, 2015. március 10.

Tisztelettel :

I . Rutxrvszkv Györg y
elnök
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