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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „az
országgyűlési képviselők jogainak védelméről” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom
benyújtani. 



...../2018. (.....) OGY határozat 

az országgyűlési képviselők jogainak védelméről

1.  Az  Országgyűlés  megállapítja,  hogy  az  Országgyűlés  elnöke  és  alelnöke,  Latorcai  János
megsértette az országgyűlési képviselők jogait annak következtében, hogy 2018. december 12-én az
Országgyűlés plenáris ülését és a szavazásokat szabálytalanul vezette le. Ugyanis az Országgyűlés
elnöke és alelnöke nem a Házszabályban megjelölt helyen vezette az ülést, továbbá a képviselői
kártyák  behelyezése  nélkül  is  érvényesen  lehetett  szavazni,  valamint  ellenzéki  jegyző  nem
működhetett közre az elnök levezető munkájában, és az ülésteremben arra illetéktelen személyek –
a TEK munkatársai – jelentek meg.

2.  Az  Országgyűlés  leghatározottabban  kijelenti,  hogy  egyetlen  tisztségviselő  sem  jogosult
Házszabály-ellenesen  levezetni  az  Országgyűlés  ülését.  Felszólítja  ezért  az  érintetteket,  hogy a
jövőben tartózkodjanak minden olyan magatartástól,  amelyik sérti  a  képviselők jogait  és a Ház
méltóságát.

3. Az Országgyűlés megállapítja, hogy az MTVA 2018. december 16-án este és 17-én megsértette
az országgyűlési képviselőknek azt a jogát, hogy bármelyik közintézménybe belépjenek és bent
tartózkodjanak, annak vezetőjétől tájékoztatást kérjenek, továbbá álláspontjukat és véleményüket
nyilvánosságra hozzák.

4. Az Országgyűlés kifejezi tiltakozását amiatt, hogy képviselőivel szemben az MTVA biztonsági
őrei számos alkalommal alkalmaztak erőszakot, illetve erőszak alkalmazásával eltávolították őket
az MTVA épületéből.

5. Az Országgyűlés felszólítja a kormányt, hogy haladéktalanul tegye meg az intézkedéseket annak
érdekében, hogy az MTVA felelős vezetőjét azonnali hatállyal leváltsák.
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Általános indokolás

Az Országgyűlés elnöke és alelnöke a Házszabály előírásait megszegve vezette le az ülést és
elfogadtatta  a  törvényeket.  Nincs  kizárva,  hogy ily módon közjogilag  érvénytelen törvények
születtek.

Az  országgyűlési  képviselők  alapvető  jogai  és  kötelezettsége,  hogy  választóik  érdekeinek
megóvása céljából mindent megtegyenek az információk megismerése és hozzáférhetővé tétele
érdekében. E körbe tartozik az is, hogy tájékozódjanak az állam által fenntartott és működtetett
közmédia tevékenységéről és kezdeményezzék az elhallgatott, nem megfelelően nyilvánosságra
hozott események közlését.

2018.  december  16-án  az  éjszakai  órákban  és  17-én  több  országgyűlési  képviselő  a  tüntető
tömeggel  az  MTVA Kunigunda  utcai  székházához  vonult.  A székházba  belépve  igazolták
magukat és kérték a felelős vezetővel való találkozást. A biztonsági szolgálat egyik alkalmazottja
útjukba állt. A képviselők előadták jövetelük célját: egy öt pontból álló követelés beolvasását és
az elmúlt napok eseményeiről szóló valós információk közzétételét. Indokolásul rámutattak arra,
hogy a közszolgálati televízió nem vagy nem hitelesen informálja a lakosságot az Országházban
történtekről és az ennek következtében kialakult megmozdulásokról.

A  képviselők  azonban  nem  juthattak  az  aulán  túl,  felelős  vezetővel  nem  találkozhattak,
petíciójukat nem vették át, sőt számos alkalommal erőszakot alkalmaztak, illetve egy részüket
erőszakot úton eltávolították az épületből.
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