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Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére
Helyben
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Üavreadi állásfoglalásról való dönté s
iránti kérelem

Tisztelt Elnökűr!

Az Országgylésről szóló 2012 . évi )OOCVI. törvény 61. § (5) bekezdése alapján az MSZ P
képviselőcsoportja nevében kérem az Országgyűlés döntését az Alkotmányügyi, igazságügyi é s
ügyrendi bizottság 2712010-2014. AIÜB. számú, 2012. december 17-én kelt általános érvényű
állásfoglalásáról, indítványozva annak elutasítását .

INDOKOLÁS

Az Országgyűlésröl szóló törvény 2. § (2) bekezdés f) pontja szerint az Országgyűlés elnöke
részlehajlás nélkül vezeti az üléseket .
Kövér László ezt a kötelezettségét megszegte, amikor ülésvezető elnökként 2012. november 12-én
az Országgyűlés plenáris ülésén, Lukács Zoltán, az MSZP frakcióvezet ő-helyettese napirend előtti
felszólalása közben a következőket mondta (vastagítással kiemelve) :

„LUKACS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen . Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az iskolá k
államosítása kapcsán - elnézést a hasonlatért - az a filmbeli betörőpáros jut eszembe a kormányról ,
akik állnak a ház előtt és azon tanakodnak, hogy paj szerrel vagy álkulccsal menjenek-e be, aztán a
végén kiderül, hogy egyik sincs náluk. Önök, tisztelt kormánypárti képvisel ők, most pont így
viselkednek (Zaj a kormánypárti oldalon.), vinni akarják az önkormányzati iskolákat, le akarják
nyúlni a vagyont, amit a helyi közösségek éveken, évtizedeken keresztül fenntartottak, fejlesztettek
és a helyi közösségek évtizedeken keresztül . . . Idegesek? Nyugodjanak meg !

ELNÖK: Felhívom kormánypárti képviselőtársaim figyelmét, hogy a demagógia a
szólásszabadság része, úgyhogy legyenek szívesek türelemmel hallgatni . (Derültség és taps a
kormánypárti oldalon. - Nyakó István: Ez nem a Fidesz választmányi ülése, elnök úri) Legyen
szíves elhagyni az üléstermet, képviselő úr! (Nyakó István: Ez nem a Fidesz választmányi ülése!)
Képviselő úr, felhívom a figyelmét, hogy tüzetesen olvassa el a Házszabályt, és abból fakadóa n
vonja le a konzekvenciákat (Nyakó István: Akkor sem a Fidesz választmányi ülésén vagyunk) ,
különben megvonom a szót önöktől . (Nyaki István: Ez a parlament ülése!) Képviselő úr, legyen
szíves figyelni rám! Ha nem képes tisztességesen viselkedni, megvonom önöktől a szót . Ilyen
egyszeríű i Parancsoljon, folytassa! ”

Az MSZP álláspontja szerint a házelnök visszaélt ttlésvezetói elnöki minőségével, azzal, hogy
ülésvezető tevékenységét az Országgyülésről szóló törvény rendelkezései szerint nem lehet bírálni .
Politikai véleményt fogalmazott meg, melyre neki az Országgyűlés választott tisztségviselőjeként ,
e tisztségéből fakadó kötelezettségeinek teljesítése közben nincs joga .
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(Megjegyezzük azt is, hogy az Országgyűlésről szóló törvénynek a tárgyalási rend fenntartására é s
a fegyelmi jogkörre vonatkozó 18 ., valamint a házelnök rendészeti jogkörére vonatkozó 19 . alcíme
nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely alapján az ülésteremb ől való távozásra egy képviselőt fel
lehet szólítani . Szankcióként kizárólag a szómegvonás, a kizárás, a pénzbírság és a képviselői
jogok gyakorlásának felfüggesztése alkalmazható ; a kivezettetésre vonatkozó rendelkezések pedig
még nem léptek hatályba . A Nyakó István képviselő úr felé címzett felszólítás, miszerint hagyja el
az üléstermet, minden jogalapot nélkülöz tehát. )

A fenti eset miatt az MSZP képvisel őcsoportja az alábbi eseti állásfoglalás elfogadását
indítványozta a feladatkörrel rendelkező Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságban :

Kövér László házelnök 2012. november 12-én megsértette az Országgyűlésről szóló
törvénynek a részlehajlás nélküli ülésvezetésre vonatkozó rendelkezését /2 . § (2) bekezdés f)
pontja!, amikor ülésvezető tevékenysége közben a kormánypárti frakciók felé fordulva
demagógnak minősítette Lukács Zoltán képviselő felszólalását.

A bizottság azonban – Salamon László bizottsági elnök el őterjesztésére – ehelyett egy általáno s
érvényű állásfoglalást fogadott el, 27/2010-2014 . ATÜB . számon (lásd mellékelten) ,

Frakciónk álláspontja szerint erre az általános érvényit állásfoglalásra semmi szükség nem volt,
hiszen az Országgyű lésről szóló törvény – amúgy egyértelmű és további értelmezésre nem szorul ó
– rendelkezései alapján a konkrét eset minősítését kértük. A kormánypártok cinikus érveléssel ,
gyáván elzárkóztak attól, hogy saját házelnökükön számon kérjék a törvény betűjének és
szellemének betartását .

Emlékeztetünk arra, hogy Kövér László házelnök nem els ő ízben sérti meg a részlehajlás nélküli
ülésvezetés követelményét. 2012. április 2-án ülésvezető tevékenysége közben a következőket
mondta az MSZP képviselőcsoportja felé címezve :

„Engedelmükkel hozzátenném azt, ha már az elmúlt napokban a méltóságról és méltatlanságról
hosszú vita kerekedett a sajtóban, hogy az önmagában méltatlan, hogy a t őlem balra helyet foglaló
képviselő hölgyek és urak egyáltalán itt ülhetnek ebben az Országgyűlésben . (Hosszan tartó, nagy
taps a kormánypártok soraiban. - Közbeszólások a kormánypártok soraiból: (Igy van/ - Moraj,
közbeszólások az MSZP és a független képviselők soraiból. - Több MSZP-s és független képviselő
távozik az ülésteremből)”

Ugyan Kövér László utóbb bocsánatot kért emiatt a megnyilvánulása miatt, és az MSZP-frakci ó
akkor nem kezdeményezett ügyrendi vitát és állásfoglalást, a házelnök törvénysért ő ülésvezetés e
azonban azóta megismétlődött . Ezért nélkülözhetetlen, hogy az Országgy űlés felhívja a figyelmet
a részlehajlás nélküli ülésvezetés követelményére, olyan módon, hogy az Alkotmányügyi bizottság
27/2010-2014. AIÜB . számú állásfoglalását elutasítja .
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Tisztelettel,

t
Budapest, 2012. december 4 . "'
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~ik/
az Ügyrendi állásjagdalasród való döntés

iránti kérelemhez

Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsá g

27/2010-2014. AIÚB

iíltalános érvény ű

állásfoglalása *

(2012. december 17.)

Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság — mint a házszabályi rendelkezések
értelmezéséért felel ős bizottság, az MSZP képvisel őcsoportjának megkeresésére — az
Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 61 . § (4) bekezdésében foglaltak alapján, az
alábbi általános érvényű állásfoglalást hozza:

1
Az ülésvezető elnök (házelnök, alelnök) a felszólalások tartalmát csak az

Országgyűlés tekintélyének megóvását szolgáló, rendfenntartó ülésvezető intézkedések
(megnyilatkozások) keretében, e tevékenységhez szükséges mértékben mfnősitheti.

Egyébként a fclezólalások tartalmát érdemben érintő véleményét az ülésvezetői
teendők átadása mellett, képvisel ő i felszólalás keretében adhatja elő.

w Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 61, 6 (4) bekezdése szerint a házezabályi rendelkezése k
értelmezéséért felelős bizottság általános órvóny0 állásfoglalását az Országgyűlés elnöke ismerteti. A 61 . $ (5) bekezdése
értelmében az elnöki ism4rtetéetlSl ézáltdtoit 15 napon baltit bármely képvlesl őceoport, illetőleg bármely -- ha a kérését
legalább tíz képviselő támogatja — független képviselő kérheti az Országgyűlés diintésdt.

Az Országgyülés Alkotmányügyi ,
igazságügyi és ügyrendi bizottsága
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