
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kapcsolódó módosító Javaslat

Kövér László

az Országgyű lés Elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Azegyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1) bekezdése
és 102. § (1) bekezdése alapján azegyes törvényeknek az Országgyűléssel,valamint az
önkormányzatokkal összefüggő módosításáról szóló T/9243. számú törvényjavaslathoz (a
továbbiakban : Javaslat) — a T/9243/5 . számú módosító javaslathoz kapcsolódva — az alább i

kapcsolódómódosító javaslato t

terjesztem elő :

1 . A Javaslat 5. alcíme az alábbi új 11 . §-sal egészül ki, egyidej űleg a Javaslat további
szerkezeti egységeinek számozása és a Javaslat önmagára vonatkozó merev hivatkozásaina k
megjelölése megfelelően változik :

„11 .§

(1) Az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi XXXVI. törvény (a továbbiakban : Ogytv .) 45 . §-a helyébea
következő rendelkezés lép :

„45 .	 Az Országgyűlés ülése zavartalan lefolytatásának biztosítása az ülést vezető elnök feladata ,
ennek érdekében az ülést vezet ő elnök, illetve — az ülést vezető elnök vagy a házelnök javaslatára —
az Országgyűlés a 46-51 . §-ban meghatározott intézkedéseket alkalmazhatja.”

(2) Az Ogytv. 48 .	 (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) Azt a felszólalót, aki felszólalása során az Országgy űlés tekintélyét vagy valamely személyt ,
csoportot — így különösen valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösséget — sértő vagy
illetlen kifejezést használ, az ülést vezető elnök rendreutasíja, egyidejűleg figyelmezteti a sértő
vagy illetlen kifejezés ismételt használatának következményeire.”

(3) Az O. ytv. 48. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezések lépnek :

„(3) Ha a képviselő felszólalása során az Országgyűlés tekintélyét vagy valamely személyt,
csoportot — így különösen valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösséget —kirívóan sért ő
kifejezést használ, vagy az általa használt sértő kifelezés súlyos rendzavaráshoz vezet, az ülést
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vezető elnök rendreutasítás és figyelmeztetés nélkül javasolhatja a képviselő kizárását az ülésnap
hátralévő részébő l vagy a képviselővel szemben pénzbírság kiszabását .

(4) A kizárásra vonatkozó javaslatról az Országgy űlés vita nélkül határoz . Ha az Országgyűlés
határozatképtelen, a kizárásról az ülést vezet ő elnök határoz . Az ülést vezető elnök az Országgyűlés
következő ülésén tájékoztatja az Országgyűlést a kizárásról és annak indokáról . Ezt követően az
Országgyűlés vita nélkül határoz az ülést vezető elnök döntésének törvényességéről . "

(4) Az Ogytv . 48 . §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki :

„(6) A házelnök — a (3) bekezdés szerinti bármely jogkövetkezményre irányuló javaslat hiányában —
a kirívóan sértő kifejezés használatától számított öt napon belül jogosult a képvisel ővel szemben
pénzbírság kiszabását javasolni .

(7) A (3) és (6) bekezdés szerinti, pénzbírság kiszabására irányuló javaslatról az Országgy űlésa
javaslattételt követő ülésén, vita nélkül határoz . A pénzbírság összege nem haladhatja mega
képviselő egyhavi tiszteletdíjának harmadát .”

(5) Az Ogytv . 49 .	 (4)-(8) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezések lépnek :

„(4) Ha a képviselő az Országgyűlés tekintélyét súlyosan sért ő magatartást tanúsít, illetve
magatartásával a házszabályi rendelkezések tanácskozási rendre vagy szavazásra vonatkoz ó
szabályait megszegi, az ülést vezető elnök rendreutasítás és figyelmeztetés nélkül javasolhatja a
képviselő kizárását az ülésnap hátralévő részéből, illetve a képviselővel szemben pénzbírság
kiszabását . A javaslatban meg kell jelölni az intézkedés okát, illetve — a házszabályi rendelkezése k
tanácskozási rendre vagy szavazásra vonatkozó szabályainak megszegése esetén — a megsértet t
házszabályi rendelkezést is .

(5) A kizárásra irányuló javaslatról az Országgyűlés vita nélkül határoz. Ha az Országgyűlés
határozatképtelen, a kizárásról az ülést vezet ő elnök határoz . Az ülést vezető elnök az Országgyű lés,
következő ülésén tájékoztatja az Országgyűlést a kizárásról és annak indokáról . Ezt követően az
Országgyűlés vita nélkül határoz az ülést vezető elnök döntésének törvényességéről .

(6) Az ülésnapról kizárt képviselő az ülésnapon nem szólalhat fel újra . Az ülésnapról kizárt
képviselő a kizárás napjára tiszteletdíjra nem jogosult.

(7) A házelnök — a (4) bekezdés szerinti bármely jogkövetkezményre irányuló javaslat hiányában—
a (4) bekezdés szerinti magatartás tanúsításától számított öt napon belül jogosult a képvisel ővel
szemben pénzbírság kiszabását javasolni .

(8) A (4) és (7) bekezdése szerinti, pénzbírság kiszabására irányuló javaslatról az Országgy űlésa
javaslattételt követő ülésén, vita nélkül határoz. A pénzbírság összege nem haladhatja mega
képviselő egyhavi tiszteletdíjának harmadát .”

(6) Az Ogytv. 50. § (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(2) A kizárásra irányuló javaslatról az Országgyűlés vita nélkül határoz . Ha az Országgyű lés
határozatképtelen, a kizárásról az ülést vezető elnök határoz . Ha a képviselő t az (1) bekezdés szerint



az ülésnapról kizárták, a kizárás id őtartama alatt az Országgyűlés ülésein és az országgyűlési
bizottságok munkájában nem vehet részt, tiszteletdíjra nem jogosult . Az ülést vezető elnök az
Országgyűlés következő ülésén tájékoztatja az Országgyű lést a kizárásról és annak indokáról . Ezt
követően az Országgyűlés vita nélkül határoz az ülést vezető elnök döntésének törvényességéről . "

(7) Az Ogytv . 50. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki :

„(2a) A házelnök – az (1) bekezdés szerinti bármely jogkövetkezményre irányuló javasla t
hiányában – az (1) bekezdés szerinti magatartás tanúsításától számított öt napon belül jogosult a
leviselő képviselő i jogai gyakorlásának felfüggesztését, illetve a képvisel ővel szemben pénzbírsá g
kiszabását javasolni . ”

(8) Az Ogytv . 50 .	 (4)és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4) Az (1) és (2a) bekezdés szerinti, pénzbírság kiszabására irányuló javaslatról az Országgy űlésa
javaslattételt követő ülésén, vita nélkül határoz . A pénzbírság összege nem haladhatja mega
képviselő egyhavi tiszteletdíjának összegét . ”

(9)AzOgytv. 50. §-a a következő (8)bekezdéssel egészül ki :

„(8) Az (5) bekezdés alkalmazásában figyelembe kell venni azt is, ha a képviselő az (1 )
bekezdésben meghatározott magatartást bizottsági ülésen tanúsította . ”

(10) Az Ogytv. 52. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„52 .	 (1) A bizottsági ülés zavartalan lefolytatása érdekében az országgy űlési bizottság elnökea
46-47.§-ban, a48.§(1)és (2) bekezdésében, valamint a49. § (1)-(3)bekezdésében foglalt
intézkedéseket alkalmazhatja .

(2) Ha a képviselő a bizottsági ülésen

a) felszólalása során az Országgyűlés tekintélyét vagy valamely személyt, csoportot – így

különösen valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösséget – kirívóan sért ő kifejezést
használ, vagy az általa használt sértő kifejezés súlyos rendzavaráshoz vezet, vagy

b) az Országgyűlés tekintélyét súlyosan sértő magatartást tanúsít, illetve magatartásávala
házszabályi rendelkezések tanácskozási rendre vagy szavazásra vonatkozó szabályait megszegi ,

a bizottság javasolhatja vele szemben pénzbírság kiszabását . A javaslatban meg kell jelölni az
intézkedés okát, illetve – a házszabályi rendelkezések tanácskozási rendre vagy szavazásr a

vonatkozó szabályainak megszegése esetén – a megsértett házszabályi rendelkezést is .

(3)Ha a képvisel ő a bizottság ülésén fizikai erőszakot alkalmazott, illetve közvetlen fizikai
erőszakkal fenyegetett vagy arra hívott fel, a bizottság javasolhatja a képvisel ő képviselői jogai
gyakorlásának felfüggesztését, illetve vele szemben pénzbírság kiszabását .

(4)A (2) és (3)bekezdés szerinti javaslat megtételérő l a bizottság – bármely tagfának indítványár a
– vita nélkül dönt.



(5) A házelnök – a (2) bekezdés szerinti iogkövetkezményre irányuló javaslat hiányában – a (2 )
bekezdés szerinti magatartás tanúsításától számított öt napon belül a jogosult a képviselővel
szemben pénzbírság kiszabását javasolni . A házelnök – a (3) bekezdés szerinti bármel y
jogkövetkezményre irányuló javaslat hiányában – a (3) bekezdés szerinti magatartás tanúsításátó l
számított öt napon belül a jogosult a képvisel ő képviselői jogai gyakorlásának felfüggesztését,
illetve a képviselővel szemben pénzbírságkiszabását javasolni .

(6) A pénzbírság kiszabására, illetve a képviselő képviselői jogai gyakorlásának felfüggesztésére
48 .	 (7) bekezdése, a 49 . § (8) bekezdése, illetve az 50 . § (3)-(7) bekezdése rendelkezéseit kel l
alkalmazni azzal, hogy az 50 . § (5) bekezdésének alkalmazásában figyelembe kell venni azt is, haa
képviselő a 3) bekezdésben meghatározott magatartást az Országgyűlés ülésén követi el ."

(11) Az Ogytv . 29. § (9) bekezdésében a „48 . § (3)-(5)” szövegrész helyébe a „48 . § (3)-(7)” szöveg
lép ."

2. A Javaslat 11 . nyitó szövegrésze az alábbiak szerint módosul :

„Az [Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban :] Ogytv. [)] 89 . a)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép : ”

3 . A Javaslat 18 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„18 . §

E törvény

a) [12. §-a, 15. §-a, 16 . *11 1 . §-a, 13. §-a, 16. §-a, 17 .	 d) pontja az Alaptörvény 5. cikk (7)
bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó
házszabályi rendelkezésnek ,

b) 1 . §-a, [11 . §-a 13. §, 15. §-a]	 12. §-a, 14-16 . §-a, 17 . § a)-c) pontja az Alaptörvény 4 . cikk (2) és
(5) bekezdése alapján sarkalatosnak ,

c) 2-8. §-a az Alaptörvény 31 . cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül .”

INDOKOLÁS

A módosító javaslat a korábban Rogán Antal frakcióvezet ővel közösen benyújtott módosító
indítvány szabályozási elveinek megfelel ően a parlamenti fegyelmi jog terén egységes, koheren s
szabályrendszert teremt. A módosító javaslat figyelemmel van a parlamenti vitában elhangzot t
érvekre és arra az elmúlt hónapok történéseinek fényében felmerült változtatási igényre is, hogy a z
Országgyűlés bizottságának ülésén történtek is a parlamenti fegyelmi jog egységes rendszeréne k
hatálya alá tartozzanak.

Budapest, 2012 . december
' dr. Gulyás Gergel y

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
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