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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐCSOPORTJA

Kövér László úr ,
az Országgyűlés elnöke részére
Helyben

Ügyrendi állásfoglalásról való dönté s
iránti kérelem

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgy űlésről szóló 2012. évi XXVI. törvény 61 . § (5) bekezdése alapján az MSZP
képviselőcsoportja nevében kérem az Országgyű lés döntését az Igazságügyi bizottság 4/2014 -
2018.IUB számú, 2015. február 16-án kelt eseti jellegű állásfoglalásáról, indítványozva annak
elutasítását.

INDOKOLÁS

Az Országgyűlésről szóló törvény 2 . § (2) bekezdés f) pontja szerint az Országgyűlés elnöke
részlehajlás nélkül vezeti az üléseket .
Kövér László ezt a kötelezettségét megszegte, amikor ülésvezet ő elnökként 2014 . december 23-án
az Országgyűlés plenáris ülésén, ülésvezető tevékenysége közben az MSZP képviselőcsoportj a
országgyűlési képviselőjének – Gőgös Zoltánnak – a következőket mondta: „Gőgös képviselő úr,
legyen szíves és duguljon el” .

Az MSZP álláspontja szerint a házelnök visszaélt ülésvezet ői elnöki minőségével, lényegében
azzal, hogy az ülésvezető tevékenységét az Országgyűlésről szóló törvény rendelkezései szerint
nem lehet bírálni .

A fenti eset miatt az MSZP képvisel őcsoportja az alábbi eseti állásfoglalás elfogadását
indítványozta a feladatkörrel rendelkez ő Igazságügyi bizottságban :

Kövér László házelnök 2014. december 23-án megsértette az Ogytv .-nek a részrehajlá s
nélküli ülésvezetésre vonatkozó rendelkezését /2. § (2) bekezdés f) pontjai, amikor ülésvezető
tevékenysége közben az MSZP képvisel őcsoportja országgyűlési képviselőjének – Gőgös
Zoltánnak – címezve a következőket mondta :
„Gőgös képviselő úr, legyen szíves és duguljon el! ”

A bizottság azonban – dr . Rubovszky György bizottsági elnök előterjesztésére – ehelyett egy, a
házelnököt megvédő állásfoglalást fogadott el (lásd mellékelten) .

A kormánypártok cinikus érveléssel, gyáván elzárkóztak attól, hogy saját házelnökükön számo n
kérjék a törvény betűjének és szellemének betartását, miközben maga a házelnök a Házbizottsá g
ülésén maga ajánlotta fel, hogy elnézést kér .



Nélkülözhetetlen, hogy az Országgyűlés felhívja a figyelmet a részlehajlás nélküli ülésvezetés
követelményére, olyan módon, hogy az Igazságügyi bizottság 4/2014-2018 .IUB állásfoglalását
elutasítja.

Budapest, 2015 . február 16 .

Melléklet : 4/2014-2018.IUB állásfoglalás

Tisztelettel,
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Az Országgyűlé s
Igazságűgyi bizottsága

Az Igazságügyi bizottság

4/2014-2018. IUB
eseti jelleg ű

állásfoglalása*

(2015. február 16,)

Az Igazságügyi bizottság — mint a házszabályi rendelkezések értelmezéséért felelős
bizottság, az MSZP képviselőcsoportjának megkeresésére — az Országgyű lésrő l szóló 2012.
évi XXXVI . törvény 61 . (3) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbi eseti jelleg ű
állásfoglalást hozza:

A bizottság megállapítja, hogy Kövér László házelnök a 2014 . december 23-i
ülésvezetése során az Országgyű lésről szőlő 2012 . évi XXXVI. törvény (Ogytv.) § (2)
bekezdés f) pontjában foglaltaknak megfelelően járt el, amikor rendre utasította G őgös
Zoltán (1VISZ1') képviselő urat.

A bizottság álláspontja szerint az Ogyty . 2. § (2) bekezdés f) pontja alapján a z
Országgyűlés ülése zavartalan lefolytatásának biztosítása az ülésvezető elnök feladata,
akit – az Ogytv. keretei kőzött – megillet a mérlegelési jog az ülés rendjének
fenntartásához szükséges ülésvezető megnyilatkozások, intézkedések tekintetében ,

Az eseti állásfoglalás kiküldésének
-napja: 2015 . február 16.
-módja: elektronikus futrrposta

* Az Országgyű lésrő l szóló törvény 61. § (4) bekezdése szerint a házszabályi rendelkezések értelmezéséér t
felelős bizottság az eseti jellegű állásfoglalását írásban teszi közzé . A 61,. § (5) bekezdése értelmében az eset i
jellegű állásfoglalás kiküldésétől számított 15 napon belül bármely képvisel őcsoport, illetőleg — legalább tí z
képviselő támogatásával rendelkező — független képviselő kérheti az Országgyű lés döntését.
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