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Tárgysorozatba-vétel elutasítás

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 2016. május
31-i ülésén elutasította az alábbi képviselői önálló indítvány tárgysorozatba
vételét :

a) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9794. szám)
(Hegedűs Lorántné (Jobbik) képviselő önálló indítványa)

b) Az egyházi hitéleti alkalmak méltó megtartásának védelmér ől szóló
határozati javaslat (H/9795. szám)
(Hegedűs Lorántné (Jobbik) képviselő önálló indítványa)

c) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1o522. szám)
(Dr. Oláh Lajos (független), Dr. Vadai Ágnes (független), Varju Lászl ó
(független) képviselők önálló indítványa)

d) Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása címmel
benyújtott törvényjavaslat (T/1o6o2 . szám)
(Szabó Timea (független) képvisel ő önálló indítványa)

e) A házelnök felmentéséről szóló határozati javaslat (H/1o625 . szám)
(Szabó Timea (független) képvisel ő önálló indítványa)

f) Az Országgyűlés sajtónyilvánosságáról szóló határozati javaslat
(H/1o443 . szám)
(Gyurcsány Ferenc (független) képviselő önálló indítványa )

g) A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos eljárás i
szabályok felülvizsgálatáról szóló határozati javaslat (H/10444 . szám)
(Kulcsár Gergely (Jobbik) képviselő önálló indítványa )

h) A versenysportban és különösen a sportvezetésben uralkod ó
morális deficit miatt a fiatalok lelki és testi fejlődését durván sértő
cselekményeket vizsgáló bizottságról szóló határozati javaslat (H/10516 .
szám)



(Varju László (független), Dr . Vadai Ágnes (független), Kónya Péte r
(független), Szabó Szabolcs (független), G őgös Zoltán (MSZP), Dr . Oláh Lajos
(független), Tóth Csaba (MSZP), Gúr Nándor (MSZP), Teleki László (MSZP) ,
Szabó Sándor (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Dr . Józsa István (MSZP) ,
Hiszékeny Dezső (MSZP), Horváth Imre (MSZP), Dr . Bárándy Gergely
(MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Burány Sándor (MSZP), Dr . Hiller István
(MSZP), Dr . Legény Zsolt (MSZP), Dr . Szakács László (MSZP), Bangóné
Borbély Ildikó (MSZP), Heringes Anita (MSZP), Szelényi Zsuzsann a
(független), Fodor Gábor (független), Dr. Schiffer András (LMP), Ikotity
István (LMP), Sallai R. Benedek (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP), Lukács
Zoltán (MSZP), Tóbiás József (MSZP), Dr . Harangozó Tamás (MSZP), Dr .
Molnár Zsolt (MSZP), Dr . Tóth Bertalan (MSZP), Tukacs István (MSZP) ,
Harangozó Gábor István (MSZP), Kiss László (MSZP), Demeter Márt a
(MSZP), Velez Árpád (MSZP), Szabó Timea (független), Gyurcsány Feren c
(független) képviselők önálló indítványa)

i) Állami vezetők, országgyűlési képviselők, a tulajdonukba tartozó
cégek, és a velük közös háztartásban élő közeli hozzátartozóik
összeférhetetlenségéről szóló határozati javaslat (H/1o596 . szám)
(Dr. Vadai Ágnes (független), Varju László (független), Dr . Oláh Lajos
(független) képvisel ők önálló indítványa )

j) A szexuális bűncselekményt elkövetők névjegyzékének
nyilvánosságáról szóló határozati javaslat (H/1o656 . szám)
(Dr. Vadai Ágnes (független), Dr. Oláh Lajos (független) képviselők önálló
indítványa)

k) A népakarat érvényesítése érdekében a folyamatban levő
népszavazási kezdeményezések elbírálásáról szóló határozati javaslat
(H/1o612. szám)
(Tóbiás József (MSZP) képviselő önálló indítványa)

Budapest, 2016. május 31 .
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