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A LEHET MÁS A POLITIKA ORSZÁGGYŰLÉSI
KÉPVISELŐCSOPORTJA

Igazságűgyi bizottsági állásfoglalásról való döntés iránti kérelem
Kövér László,
az Országgyűlés elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXVI. törvény (a továbbiakban : Ogytv .) 61 . § (5)
bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja nevében kérem az Országgy űlés döntését az
Igazságügyi bizottság 6/2014 - 2018 . IUB számú, 2016. február 15-én kelt eseti jellegű
állásfoglalásáról, indítványozva annak elutasítását .

Indokolás

1 . Az Ogytv . 2. § (2) bekezdés f) pontja szerint az Országgy űlés elnöke, illetve — az Ogytv . 3 .
§ (3) bekezdése alapján — az ülést vezető alelnökök részrehajlás nélkül vezetik az űléseket .
Ennek ellenére nem egyszer tapasztalható, hogy az ülést vezet ő elnök a saját politikai
családjából érkez ő felszólalóval szemben enyhébb követelményeket támaszt a házszabály i
rendelkezések betartását illetően. Eklatáns példája volt ennek az Országgyűlés 2015 . október
26-i ülésnapja, amikor is Z . Kárpát Dániel képviselő „Kik kényszerülnek külföldre? Kik
maradnak az út szélén?” című napirend előtti felszólalására, amely a budapesti lakásbérlet i
árakról, illetve a lakhatási nehézségekről szólt, Cseresnyés Péter munkaerőpiacért és
képzésért felelős államtitkár kezdetben perceken át nyilvánvalóan a tárgytól eltér ően, a
nemzetközi migrációval kapcsolatos eszmefuttatással válaszolt, anélkül, hogy az ülést vezet ő
Jakab István az Ogytv. 46. (1) bekezdése alapján alkalmazta volna atárgyra térésre felhívá s
szabályait . Ezzel szemben ugyanez a levezető elnök például a 2015 . szeptemberi 28- i
ülésnapon Varju László képviselő „A menekülthelyzettel kapcsolatos kérdések” címet viselő
napirend utáni felszólalása kapcsán vasszigorral érvényesítette a tárgyra térés követelményét
az aznapi közéleti események kapcsán másról felszólalni szándékozó ellenzéki képvisel ővel
szemben .

Sallai R. Benedek képviselő az október 26-i ülésnapon ügyrendi felszólalás keretében, majd —
miután az ülést vezető elnök megvonta t ő le a szót — képviselőcsoportja útján a házszabályi
rendelkezések értelmezéséért felel ős bizottsághoz fordulva kívánta ezt a kettős mércét szóvá
tenni. Az Igazságügyi bizottság 6/2014 - 2018 . IUB számú, 2016 . február 15-én kelt eseti
jellegű állásfoglalása szerint az Ogytv. 46 . §-ának alkalmazása során az ülést vezető elnököt
megilleti a mérlegelési jog annak megítélése tekintetében, hogy a felszólaló a felszólalás a
során indokolatlanul eltért-e a tárgytól, vagy ugyanabban a vitában saját vagy más beszédé t
ismétli-e . A bizottság állásfoglalása szerint az ülést vezet ő elnök a kérdéses esetben ennek
megfelelően járt el .

A tárgytól való eltérés megítélése nyilvánvalóan szövegértelmezési, tehát mérlegelési jogkör t
igényel, ez nem is vitatott, azonban a bizottság lakonikus állásfoglalása éppen a lényeggel



nem foglalkozott : összhangban van-e a házszabályi rendelkezésekkel, különösen az Ogytv. 2 .
§ (2) bekezdés f) pontjával, illetve 3 . § (3) bekezdésével, továbbá 46. § (1) bekezdésével ,
amikor is szemben az ellenzéki képvisel őkkel következetesen érvényesített tárgyalás i
renddel, semmilyen jogkövetkezménnyel nem jár, ha a kormánypártok, illetve a kormán y
képviselői a tárgytól nyilvánvalóan indokolatlanul eltérően szólalnak fel.

Fontosnak tartom ezért, hogy az Igazságűgyi bizottság 6/2014-2018 . IUB állásfoglalásának
elutasításával az Országgy űlés felhívja a figyelmet a részlehajlás nélküli ülésvezetés
követelményére.

2. A Lehet Más a Politika képviselőcsoportj ának álláspontja szerint szintén a házszabály i
rendelkezések értelmezését igényelte az interpelláció mint műfaj tartalmi kötöttségének a
terjedelme. Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat
123 . § (2) bekezdése szerint az elmondott interpelláció nem tartalmazhat olyan új tényt ,
amelyet az interpelláció írott szövege nem tartalmazott . Ettől eltérni csak az interpellált
előzetes hozzájárulásával lehet. Ezt a tartalmi (ténybeli) kötöttséget az ülésvezetés a
benyújtott szöveg és az elmondott interpelláció szó szerinti azonosságának követelményekén t
értelmezi; például Sallai R . Benedek 1/4864 számon, „A kormány úgy küzd a nagybirtok
ellen, hogy intenzíven támogatja azokat?” címmel benyújtott interpellációjának a
tárgyalásánál az ülést vezető elnök így fogalmazott : „Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelettel
emlékeztetem arra, hogy az azonnali kérdés és az interpelláció között az a különbség, hogy a z
interpelláció beadott szövegét pontosan föl kell olvasni . ”

Álláspontunk szerint ez a házszabályi rendelkezések helytelen értelmezése . Erre tekintettel
kérte a Lehet Más a Politika képviselőcsoportja abban a kérdésben is az Igazságügyi
bizottság állásfoglalását, hogy az interpelláció írott szövege és az elmondott interpelláció sz ó
szerinti azonossága követelmény-e, vagy az interpellációt – a leadott szöveghez képes t
ténybeli újdonság nélkül – nem szükséges szó szerint felolvasni . Az Igazságügyi bizottság
6/2014 - 2018. IUB eseti jellegű állásfoglalása ugyan az utóbbi értelmezést tartalmazza ,
szükségesnek tartom azonban, hogy a kérdés eseti állásfoglalás helyett általános érvény ű
állásfoglalásként kerüljön megfogalmazásra, ezért e tekintetben is a 6/2014 - 2018. IUB
állásfoglalás elutasítását kérjük .

Tisztelettel ,

Budapest, 2016. február 24 .

dr. Schiffer András
(LMP)
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