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Az országgyű lési képviselői kőtelezettségek gyakorlásának etikai normái

Az Országgyűlés kinyüvánítja, hogy a 2014-2018-as ciklusban az országgyűlési képviselők számára
kötelezően betartandó Etikai kódexet fogad el, az alábbi pontok figyelembe vételével . Ennek
érdekében az Országgyűlés az alakuló (vagy az azt kővető) ülésén eseti bizottságot hoz létre.
Az Országgyűlés képviselőcsoportok kötelezettséget vállalnak, hogy az etikai kódexet be nem tartó
képviselőiket előzetes figyelmeztetés után a képviselőcsoportból kizárják, és mandátumuk
visszaadására szólítják fel .

L Az országgyűlési képviselő minden körülmények között, engedelmeskedik hivatal i
eskütételében szereplő kötelezettségeinek.

2. Az országgyűlési képviselő minden körülmények között, az Alaptörvény, a
mindenkori házszabály és egyéb szabályozó jellegű dokumentumok szellemében és
azok tiszteletével jár el.

3. Az országgyűlési képvisel ő morális felelősségvállalással tartozik a társadalo m
egésze részére közéleti megnyilvánulásaiért, beszédeiért, szavazói magatartásáért ,
stb. Az országgyűlési képviselő nem hivatkozhat kormányhivatalnoktól, párttó l
vagy egyéb más magánszemélytől származó nyomásgyakorlásra szavazó i
magatartásának megváltoztatásának igazolásaképp . A képviselő i felelősséget vállal
az általa elkövetett hibákért és azok minél előbbi kijavítására törekszik.

4. Az országgyűlési képviselő tartózkodik a sértő és illetlen jellegű szóbeli
megnyilvánulásoktól, kijelentésekt ől, gesztusoktól és egyéb viselkedési formáktól ,
melyek tiszteletlenül érinthetik a parlament intézményét . A parlamenti képvisel ő
döntéseit logikus érvelés mellett tényekre, és jogos következtetésekre alapOlla .

5. Az országgyűlési képviselő tartózkodik és semmilyen körülmények között sem
támogat olyan kijelentéseket és megnyilvánulásokat, melyek illegális tevékenységr e
buzdítanának. A parlamenti képviselő szem előtt tartja az emberi jogok alapelveinek
érvényesülését, és soha nem támaszkodik érveléseiben faji, nemi, bőrszínbeli ,
nemzeti, nyelvi, vallásos meggyőződésbeli, szociális háttérből adódó vagy
egészségügyi állapotból kővetkező megkülönböztetésre.

6. Az országgyűlési képviselő kerűli és elutasítja a személyes vagy nemzeti érdekből
származó összeférhetetlenség látszatát is . A parlamenti képviselő kerüli az olyan
szituációkat, meghívásokat, melyek az összeférhetetlenség jogos látszatát keltheti k
vagy nem megfelelő színben tűntetnék fel a parlamentet.

7. Az országgyűlési képviselő tartózkodik az olyan parlamenti nyomozati bizottságok
munkájában történő részvételtől, melyek vizsgált fókusza vagy a vizsgált időszak
bármilyen módon is kötődik a képviselő munkájához.

8. Az országgyűlési képviselő nem használja fel befolyását vagy pozíciójából adód ó
előnyeit, hogy jogtalanul és/vagy illegálisan befolyásolja bármely közszolgálati
intézmény döntését.

9. Az országgyűlési képviselő tartózkodik a pozíciójából adódóan hozzáférhető adatok
saját vagy mások hasznára történő felhasználásától .



10.Az országgyűlési képviselő a lehető legkörültekintőbben és takarékosabban él a
számára biztosított erőforrásokkal és kedvezményekkel .

11.Az országgyűlési képviselő együttműködő magatartást köteles tanúsítani a
rendvédelmi hatóságok bármely tisztviselőjének jogos kérésére .

12.Az országgy űlési képviselő köteles előzékeny és udvarias elbánásban részesíten i
minden parlamenti dolgozót, egyéb önkormányzati vagy köztisztvisel ői
intézmények munkatársait és nagy általánosságban, a társadalom minden egye s
tagját.

13.Az országgyűlési képviselő köteles folyamatos jelleggel képezni magát a
demokrácia és a politikai kultúra változásainak területén, mind saját országának ,
mind egyéb más országok viszonylatában .

14.Az országgy űlési képviselő állandó jelleggel dolgozik retorikai készségein és
törekszik a magyar nyelv minél magasabb fokú művelésére.

15.Az országgyűlési képviselő magánéletében is tartózkodik az olya n
megnyilvánulásoktól, melyek kétséget ébreszthetnek azon kötelezettségével é s
képességével kapcsolatban, mely szerint megfelelő módon képes ellátni hivatalát.

16.Az országgyűlési képviselő nagy figyelmet fordít a társadalommal folytatott aktív
kapcsolattartásra .

17.Az országgyűlési képviselő érzékenyen és hozzáértéssel reagál a társadalom
egészére és a tömegkommunikáció történéseire.

18.Az országgyűlési képviselő soha nem tagadja meg a nyilvános válaszadást bármel y
olyan kérdésre, mely nem bizalmas információra és/vagy magánéleti eseményre
reflektál .

19. A véleménynyilvánítás szabadságának joga parlamentben az országgy ű lési
képviselőket kormánypárti vagy ellenzéki állásuktól fiiggetlenűl megilleti.

20. A Ház tisztségviselőit megilleti a véleménynyilvánítás szabadságának joga.
21. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba .

INDOKOLÁS

Az Országgyűlés döntéseinek végrehajtása szempontjából kulcsfontosságú, hogy a
törvényhozást megfelelő közbizalom övezze. Ebben a ciklusban a parlamenti ülésterembe n
számos olyan megnyilvánulás történt, ami más képvisel őkkel és rajtuk keresztül egyes
társadalmi csoportokkal szemben tiszteletlen, lenéző, lekezelő stílusban került
megfogalmazásra.

A demokratikus intézmények iránti komoly fenntartások és nagyfokú bizalmatlanság ne m
segítik a polgárok közéletben való részvételét. A javaslat célja az Országgyűlésbe, mint a
demokrácia pillérét jelentő intézménybe vetett bizalom szintjének növelése a parlamen t
tekintélyének, méltóságának megőrzése érdekében szükséges lépések révén.

A Magyar Országgyűlés képviselő i számára összeállított Etikai Kódex (a továbbiakban Etika i
Kódex) megalkotására vonatkozó javaslat célja a magas szint ű viselkedési normák felállítása,



ezáltal a parlament munkájába fektetett társadalmi bizalom növelése . A képviselők jogállására
valamint az Országgyűlésre vonatkozóan megalkotott törvények hiányossága, hogy a
parlamenti fegyelmi jog és a képvisel ői magatartási szabályok felűlvizsgálatakor az el őbbi
szempont hangsúlyosabbnak bizonyult az utóbbinál, azok egymással való összefüggéséne k
mérlegelésekor a jogalkotó nem járt el kellő gondossággal. A fegyelmi jogkör jelenlegi
szabályozása nem megfelelő eszköz az etikai normák betartatására . A javaslat a két szempont
közötti egyensúly helyreállítása, a hazai parlamenti gyakorlat és szabályozás továbbfejlesztése
érdekében az etikai szabályokat elválasztja a fegyelmi jogtól, külön dokumentumba n
rendezve a képviselői magatartási szabály-egyűttest.

Az Etikai Kódex jogilag kötelező érvényű a parlament valamennyi tagjára nézve.
Alapelveket, szabályokat és ajánlásokat határoz meg a képvisel ők szakmai munkáját,
hozzáállását, más képviselőkkel, intézményekkel és a társadalom egészével folytatot t
kapcsolattartását illetően.

A javaslat hangsúlyozza, hogy az országgyűlési képvisel ő nem vonható felelősségre leadott
szavazata, illetve képviselői megbízatása során közölt tény vagy vélemény miatt . A javaslat
ezzel kapcsolatban világossá teszi, hogy a parlament ugyanazon jog alapján alkalmaz hasonl ó
intézkedéseket a parlamenti ülésen különböz ő minőségben részt vevő személyekre
vonatkozóan.



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

határozati javaslat

Dr. Kövér László

az Országgyűlés Elnöke részére
Budapest

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 87. § (2) bekezdése
alapján mellékelten benyújtom „Az országgyű lési képviselői kötelezettségek gyakorlásának
etikai normáiról” szóló országgyűlési határozati javaslatot.

Budapest, 2013 . szeptember 27 .

SzilágyUjéter
fiiggetlen képviselő
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