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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 2016 . április
5-i ülésén elutasította az alábbi képviselői önálló indítvány tárgysorozatba

vételét :

a) Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása címmel
benyújtott törvényjavaslat (T/8563 . szám)

(Dr. Szél Bernadett (LMP) képviselő önálló indítványa)

b) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a
természeti és épített környezet fokozottabb védelme érdekében
szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8875 . szám)
(Dr. Schiffer András, Sallai R. Benedek (LMP) képvisel ők önálló indítványa)

c) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 . évi V. törvény
hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/9355. szám)
(Dr. Harangozó Tamás (MSZP) képviselő önálló indítványa)

d) A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013.
évi CCXXXVIII . törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9476 .
szám)
(Tóbiás József (MSZP) képviselő önálló indítványa )

e) A nők esélyegyenlőségét szolgáló egyes törvények módosításáró l
szóló törvényjavaslat (T/94o3 . szám)
(Oláh Lajos (független) képviselő önálló indítványa)



f) A kiskereskedelmi szektorban történ ő vasárnapi munkavégzés
tilalmáról szóló 2014 . évi CII. szóló törvény megsemmisítésér ől
címmel népszavazás elrendeléséről szóló határozati javaslat (H/9312 .
szám)
(Dr. Vadai Ágnes (független), Varju László (független), Dr . Oláh Lajos
(független) képviselők önálló indítványa )

g) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
módosításáról az állatkínzók állattartástól történ ő eltiltásának
bevezetése érdekében szóló törvényjavaslat (T/9429 . szám)
(Egyed Zsolt, dr . Staudt Gábor (Jobbik) képvisel ő önálló indítványa)

h)Az új menekültügyi befogadóközpontok létrehozásával kapcsolatos
kötelező lakossági véleménynyilvánításról szóló törvényjavaslat
(T/9568 . szám)
(Vona Gábor (Jobbik), Z. Kárpát Dániel (Jobbik), Bana Tibor (Jobbik)
képviselők önálló indítványa )

i) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvénynek a
gyermekek hathatósabb védelme érdekében szüksége s
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/957o . szám)
(Vágó Sebestyén (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik), Bana Tibor (Jobbik )
képviselők önálló indítványa)

j) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012 . évi C. törvénynek a
szexuális bűncselekmények visszaszorítása érdekében szükséges
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9571 . szám)
(Vágó Sebestyén (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik), Bana Tibor (Jobbik )
képviselők önálló indítványa )

k)A tizennyolcadik életévét be nem töltött személyek sérelmér e
elkövetett szexuális bűncselekmények visszaszorítása érdekében
szükséges intézkedések megtételéről szóló határozati javaslat (H/9569 .
szám)
(Vágó Sebestyén (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik), Bana Tibor (Jobbik )
képviselők önálló indítványa )

Budapest, 2016. április 5.

Tisztelettel

Dr. Rubovsz
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