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az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény módosításáró l

1. Az Országgyű lésrő l szóló 2012 . évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.) 48. § (2) -
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Az ülést vezető elnök megvonja a szót attól a felszólalótól, aki a rendreutasítást követ ően
ismételten sértő vagy illetlen kifejezést használ . Az ülést vezető elnök rendreutasítást
követően megvonja a szót attól a felszólalótól, aki kirívóan sértő kifejezést használ .

(3) Ha a képviselő a felszólalása során személyekkel szemben valamely nemzeti, etnikai, faji ,
vallási csoporthoz vagy a lakosság más, az emberi személyiség lényegi vonásán alapul ó
csoportjaihoz tartozás miatti gyűlölet keltésére irányuló kijelentést tesz, vagy az általa használ t
kifejezés súlyos rendzavaráshoz vezet, az ülést vezet ő elnök rendreutasítás és figyelmeztetés
nélkül megvonja a szót és javaslatot tesz az Országgy űlésnek a képviselő kizárására az
ülésnap hátralévő részébő l .

(4) A kizárásra vonatkozó javaslatról az Országgyűlés vita nélkül határoz . Ha az
Országgyű lés határozatképtelen, a (3) bekezdés szerinti esetben az ülést vezető elnök kizárja a
képviselőt. Az ülést vezető elnök az Országgyűlés következő ülésén tájékoztatja az
Országgyűlést a kizárásról és annak indokáról. Ezt követően az Országgyűlés vita nélkül
határoz az ülést vezető elnök döntésének törvényességérő l.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti .

INDOKOLÁS

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Nem halasztható tovább annak törvényben való rögzítése, hogy az Országgy ű lés az Európa
Tanács Parlamenti Közgyű lése 2010. október 5-én megtartott ülésén meghozott 1754 (2010)
ET határozattal összhangban a magyar parlamenti fegyelmi jog, konkrétabban a beszédjo g
keretei között korlátozza a szélsőséges, rasszista, antiszemita és idegenellenes
megnyilvánulásokat .

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése az említett ülésén aggasztónak vélte a szélsőségek
újbóli erősödését, különösen a rasszizmus és az idegenellenesség formájában, „tekintettel a
növekvő választói támogatásra olyan pártok iránt”, amelyek ezeket t űzik a zászlajukra. Ennek
a tendenciának a megfordítása érdekében a Közgyűlés felszólította az európai országokat egy
világos és következetes elhatárolódási politikára, és egy ehhez mért integrációs politikára is .

A Közgyűlés hivatkozott az Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. és 11. cikkelyére,
amelyek rögzítik a véleménynyilvánítás, a békés gyülekezés és az egyesülés szabadságát . Bár
ezek a szabadságjogok a plurális demokrácia alappillérei, gyakorlásuk korlátozások al á
vethető . A korlátozásoknak jogszerűnek kell lenniük, a demokratikus társadalom érdekébe n
szükségesnek, és az Egyezményben lefektetett jogalapoknak meg kell felelniük, így a

rendzavarás vagy bűnözés megelőzése, az erkölcsvédelem és a mások jogainak védelme

szempontjainak.
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A Közgyűlés hivatkozik az Európai Politikai Pártok Chartájára is : A Rasszizmus Nélküli
Társadalmakért, valamint a Rasszista, Antiszemita és Idegenellenes Elemeknek a Politika i
Diskurzusban való Használatáról Szóló Deklarációra .

Nem tűrhető tovább az Országgyűlés falain belül a gyűlöletbeszéd! Az ilyen
megnyilvánulások ellen határozott fellépés, és a képviselői jogok arányos korlátozása
szükséges, amely a fokozatosság elve alapján a képviselő által tanúsított magatartás
súlyosságához igazodik .

RÉSZLETES INDOKOLÁ S

Az 1. §-hoz

Kötelező szómegvonásról kell rendelkezni az ismételten sértő vagy kirívóan sértő magatartás
esetén.
Ha pedig a képviselő a felszólalása során személyekkel szemben valamely nemzeti, etnikai ,
faji, vallási csoporthoz vagy a lakosság más, az emberi személyiség lényegi vonásán alapuló
csoportjaihoz tartozás miatti gy űlölet keltésére irányuló kijelentést tesz, vagy az általa használ t
sértő kifejezés súlyos rendzavaráshoz vezet, az ülést vezető elnöknek a szót rendreutasítás és
figyelmeztetés nélkül kell megvonnia, egyben javaslatot tennie az Országgy űlésnek a
képviselő kizárására.

A2.§hoz

A törvénynek a lehető leghamarabb hatályba kell lépnie . Erről rendelkezik a 2. § .

Budapest, 2012 . december „ .~ . . .”

Dr. Schiffer Andrá s
LMP

Tóbiás József j
MSZP

Szabó Tímea
LMP
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Képviselő i önálló indítvány
(Tárvényiavaslat)

Úi változat a T/9289 . számú helyett

Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök úr !

Az Alaptörvény 6 . cikk (1) bekezdése alapján mellékelten benyújtjuk az Országgyű lésrő l
szóló 2012 . évi XXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot .

A törvényjavaslat elfogadásához az Alaptörvény 5 . cikk (7) bekezdése alapján a jelen lévő
országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges .

Budapest, 2012 . december . . : . "

rházy Attila

	

c i er András
MSZP

	

~

	

LMP

Tóbiás Józs
MSZP

Szabó Tímea
LMP
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