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Tárgysorozatba-vétel elutasítás

Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke
részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10J2014. (II. 24.) OGY határozat
58 . § (4) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy az Igazságügyi bizottság a 2018 .
február 19-i ülésén elutasította az alábbi képviselői önálló indítvány
tárgysorozatba vételét :

a) A közhatalmat gyakorló politikusok és közpénzekkel gazdálkodók
vagyonnyilatkozat-tételi szabályainak átalakításáról szóló
törvényjavaslat (T/18378 . szám)
(Dr. Hadházy Ákos, Demeter Márta (LMP) képviselők önálló indítványa)

b) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvénynek a levélben
történő szavazás kiterjesztéséhez szükséges módosításáról szól ó
törvényjavaslat (T/19219. szám)
(Dr. Hadházy Ákos (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP), Ikotity István (LMP) ,
Demeter Márta (LMP) képviselők önálló indítványa )

c) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvénynek az
önkormányzati tisztviselők bérrendezéséhez szükséges
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/18839 . szám)
(Dr. Szél Bernadett, Demeter Márta (LMP) képviselők önálló indítványa)

d) Munkahelyi zaklatás elleni fellépés eljárásrendjének bevezetése a
Magyar Országgyűlésben címmel benyújtott határozati javaslat (H/18648 .
szám)
(Szelényi Zsuzsanna (független) képvisel ő önálló indítványa)

e) Budapest főváros közigazgatási területéről és kerületi beosztásáró l
szóló 1994• évi XLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/18847. szám)
(Burány Sándor (MSZP), Dr . Hiller István (MSZP) képvisel ők önálló
indítványa)
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f) A fideszes oligarchák közpénzből való gazdagodásának
felszámolása érdékíèben a tisztességes eljárás védelméről és a
közpénzből 'nyújtott ' támogatások átláthatóságáról szól ó
törvényjavaslat (T/19594 szám)
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP) képviselők önálló
indítványa)

g) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvénynek a kötelező
miniszterelnök-jelölti vita megteremtéséhez szüksége s
módosításáról szóló törvényjavaslat (TJ19749 szám)
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Szabó Timea (független) képviselők önálló
indítványa)

h) A kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzéséhez
szükséges intézkedésekről szóló határozati javaslat (H/18634. szám)
(Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Dr. Bárándy Gergely (MSZP) képviselők
önálló indítványa)

i) A tiszta politikai közélet megteremtése érdekében az ügyészségről
szóló 2011. évi CLXIII. törvény és a legfőbb ügyész, az ügyészek és
más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV törvény módosításáról szól ó
törvényjavaslat (T/18642 . szám)
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Bárándy Gergely (MSZP) képviselők önálló
indítványa)

j) A tiszta politikai közélet megteremtése és a bírói önigazgatás
erősítése érdekében a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
szóló 2011. évi CLXI. törvény, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/18643 . szám)
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Bárándy Gergely (MSZP) képviselők önálló
indítványa)

k) A Kormány betelepítési politikájának hátterét feltáró
vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló határozati javaslat ( H/ 19475.
szám)
(Vona Gábor (Jobbik), Ander Balázs (Jobbik), Bana Tibor (Jobbik), Bangón é
Borbély Ildikó (MSZP), Burány Sándor (MSZP), Dr . Apáti István (Jobbik), Dr .
Bárándy Gergely (MSZP), Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), Dr . Harangozó Tamás
(MSZP), Dr . Hiller István (MSZP), Dr . Lukács László György (Jobbik), Dr .
Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Szakács László (MSZP), Dr . Tóth Bertalan (MSZP) ,
Dr. Varga László (MSZP), Dúró Dóra (Jobbik), Egyed Zsolt (Jobbik), Farka s
Gergely (Jobbik), Gyöngyösi Márton (Jobbik), G-úr Nándor (MSZP), Gőgös
Zoltán (MSZP), Harangozó Gábor István (MSZP), Hegedűs Lorántné (Jobbik) ,
Heringes Anita (MSZP), Kepli Lajos (Jobbik), Korózs Lajos (MSZP), Kulcsár
Gergely (Jobbik), Lukács Zoltán (MSZP), Magyar Zoltán (Jobbik), Mesterházy
Attila (MSZP), Mirkóczki Ádám (Jobbik), Pintér Tamás (Jobbik), Rig Lajo s
(Jobbik), Sneider Tamás (Jobbik), Szabó Sándor (MSZP), Szilágyi György
(Jobbik), Szávay István (Jobbik), Tukacs István (MSZP), Tóbiás József
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(MSZP), Volner János (Jobbik), Vágó Sebestyén (Jobbik), Z. Kárpát Dániel
(Jobbik) képviselők önálló indítványa )

1) A bírák szolgálati nyugdíjpótlékának bevézetésér ő l szóló határozati
javaslat (H/19794. szám)
(Dr. Staudt Gábor (Jobbik) képvisel ő önálló indítványa )

m)A bírósági szervezeti és jogállási törvények módosítása a függetle n
és pártatlan igazságszolgáltatás fenntartása érdekében szól ó
törvényjavaslat (T/19795 . szám)
(Dr. Staudt Gábor (Jobbik) képviselő önálló indítványa)

n) Az ügyészi szervezeti és jogállási törvények módosítása az ügyész i
munka függetlenségének és pártatlanságának biztosítás a
érdekében szóló törvényjavaslat (T/19796 . szám)
(Dr. Staudt Gábor (Jobbik) képvisel ő önálló indítványa)

Budapest, 2018 . február 19.
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