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Szabó Timea országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről

Az Országgy űlés az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi XXXVI . törvény (a továbbiakban: Ogytv . )
51/A. § (13) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, Szabó Timea országgy ű lési képviselőnek
az Ogytv . 51/A. § (9) bekezdése szerinti kérelme alapján az Országgy ű lés elnökének OE-
40/492-1/2017. számú, Szabó Timea országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíj a
csökkentésérő l hozott döntését

hatályában fenntartja

és ezzel Szabó Timea országgyű lési képviselő esedékes tiszteletdíja 249 292 forinttal csökken .

Indokolás

Az Országgyűlés elnöke 2017 . május 15-én kelt 0E-40/492-1/2017 . számú döntésében — az
Ogytv. 49. § (4) bekezdése, valamint az 51/A . § (1) bekezdése alapján — az Ogytv . 13 . § (6)
bekezdésében foglalt jogkörében eljárva Szabó Timea országgyű lési képviselő esedékes
tiszteletdíjának 249 292 forinttal történő csökkentését rendelte el .

A házelnöki döntés indokolása szerint az Országgy űlés 2017. május 8-i ülésnapján a képvisel ő
Áder János köztársasági elnök — ünnepélyes eskütételét követő — beszédének megkezdése előtt
székére felállva egy marionettbábut emelt a magasba, amelynek fejére Áder János fényképét
rögzítette . Eközben a következőt mondta : „Nem köztársasági elnök, egy bábu . " A képviselő a
bábut Áder János beszéde alatt folyamatosan mozgatta . Szabó Timea a fentiekben ismertetett
magatartásával súlyosan megsértette az Országgy űlés tekintélyét .

Indokolásában a házelnöki döntés kitért arra, hogy a köztársasági elnök mint legfőbb közjogi
méltóság ünnepélyes esküje, a köztársasági elnök beszéde nagy horderejű, ünnepi szertartás
(Himnusz és Szózat eléneklése, valamint a történelmi zászlók bevonulása) szerint zajló



esemény a mindenkori Országgy űlés ülésén. Az ünnepélyesség a köztársasági elnöki intézmény
iránti tisztelet kifejezésére szolgál .

A házelnöki döntés indokolása szerint Szabó Timea az Országgy űlés által megválasztott
köztársasági elnököt becsmérl ő magatartásával – a köztársasági elnöki intézmény megsértésé n
keresztül – az Országgyűlés tekintélyét is súlyosan megsértette, mert rombolta az ülé s
ünnepélyességét, és megakadályozta az Országgy űlést, hogy teljes méltósággal köszönthesse a
köztársasági elnököt .

Szabó Timea magatartása alkalmas volt arra, hogy a megválasztott köztársasági elnök
személyén keresztül a köztársasági elnöki intézménybe vetett közbizalmat megingassa, aláássa .

Az Országgyűlés tekintélyén esett sérelmet a házelnöki döntés kifejezetten súlyosnak ítélte ,
hiszen a köztársasági elnök eskütétele és beszéde nagy médianyilvánosság mellett zajl ó
esemény .

Az Ogytv. 49. § (4) bekezdése alapján, ha a képvisel ő az Országgyűlés tekintélyét súlyosan
sértő magatartást tanúsít, esedékes tiszteletdíja csökkenthet ő . Az Ogytv . 51/A. § (13) bekezdés e
szerint a tiszteletdíj csökkentésének mértéke – döntésenként – nem haladhatja meg a képvisel ő
esedékes egyhavi tiszteletdíjának harmadát, ha a tiszteletdíj-csökkentésre az Ogytv. 49. § (4)
bekezdése alapján kerül sor .

A Házbizottság az Ogytv. 49. § (4) bekezdése, valamint az 51/A . § (1) bekezdésében foglal t
jogköre alapján megtárgyalta Szabó Timea esedékes tiszteletdíjának csökkentésére irányul ó
házelnöki kezdeményezést . Tekintettel arra, hogy a Házbizottságban nem alakult ki konszenzus
a képviselő tiszteletdíjának csökkentésére vonatkozóan, arról az Ogytv . 13 . § (6) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva a házelnök döntött és a képvisel ő tiszteletdíjának csökkentését
rendelte el . A tiszteletdíj csökkentésének mértékét a fent leírt körülménye k
figyelembevételével, az Országgyűlés tekintélyén esett sérelem súlyára tekintettel állapította
meg .

A házelnöki döntésr ől való tájékoztatást követően Szabó Timea az Ogytv . 51/A. § (4)
bekezdése alapján előterjesztett, 2017 . május 18-án kelt kérelmében a Mentelmi bizottságho z
fordult, kérve az 0E-40/492-1/2017 . számú döntés hatályon kívül helyezését .

Szabó Timea kérelmében nem vitatta a házelnöki döntés tényállás ismertetésére vonatkoz ó
részét, azonban felhívta a figyelmet arra, hogy a Himnusz és a Szózat eléneklése, valamint a
történelmi zászlók felvonása alatt semmilyen módon nem tiltakozott, a köztársasági elnök i
beiktatás ezen ünnepélyes részét semmilyen módon nem zavarta meg .

Álláspontja szerint a házelnöki döntés azon része, miszerint az Országgy űlés tekintélyének
súlyos sérelme azáltal következett be, hogy a köztársasági elnöki intézményt megsértette ,
tényellentétes . A köztársasági elnök személyét érő szóbeli kritika egyáltalán nem érinti a z
Országgyűlés tekintélyét, hiszen az Országgyűlés nem egyenl ő a köztársasági elnökkel .

Ezen túlmenően Szabó Timea kifejtette, hogy a békés szólásszabadság joga mindenkit megillet ,
az országgyűlési képviselőket is, különösen, hogy semmilyen trágár szót nem használt az
ülésen, nem fenyegetőzött erőszakkal . Véleménye szerint a köztársasági elnök köteles elviselni
az egy mondatban megfogalmazott kritikát, amelyet egy néma performansz követ .
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A képviselő kérelmében végül előadta, hogy a tiszteletdíja csökkentéséről hozott döntés
valótlan tényeken alapul, ugyanis az eskü, a Himnusz és a Szózat eléneklése, valamint a
történelmi zászlók felvonása alatt semmilyen módon nem tiltakozott, továbbá kritikáj a
címzettje nem az Országgy űlés, hanem a köztársasági elnök volt .

A Mentelmi Bizottság 2017 . május 23-i ülésén az Ogytv . 51/A. § (6) és (8) bekezdésében foglal t
jogkörében eljárva megtárgyalta Szabó Timea kérelmét, és úgy határozott, a kérelemnek ne m
ad helyt.

Szabó Timea a Mentelmi bizottság ülésén személyesen megjelent, ezért a bizottság őt
meghallgatta. A képviselő meghallgatása során megerősítette a 2017 . május 18-án kelt írásbeli
kérelmében foglaltakat, és kérte a házelnöki döntés hatályon kívül helyezését .

A Mentelmi bizottság megalapozatlannak találta a Szabó Timea által előadottakat az alábbiak
alapján. A házelnöki döntésben meghatározott tényállás megfelel a valóságnak, a képvisel ő
cselekményével megsértette az Országgy űlés tekintélyét, továbbá a kiszabott fegyelmi büntetés
arányos az elkövetett cselekmény súlyával, vagyis a kiszabott pénzbírság összege arányos a
cselekmény súlyával .

Szabó Timea az Ogytv . 51/A. § (9) bekezdése alapján a 2017. május 26-án kelt, törvényes
határidőn belül benyújtott kérelmében az 0E-40/492-1/2017 . számú házelnöki döntés hatályon
kívül helyezését kérte az Országgyűléstől, a Mentelmi bizottsághoz 2017 . május 18-án
benyújtott kérelmében foglaltakkal azonos indokok alapján .

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 148 . § (2)
bekezdése elő írja a házelnök számára, hogy az Ogytv. 51/A. § (9) bekezdése szerinti képvisel ő i
kérelem benyújtása esetén határozati javaslatot nyújtson be a képvisel ő esedékes tiszteletdíj a
csökkentéséről . Az Ogytv. 51/A. § (13) bekezdése szerint az Országgyűlés vita nélkül határoz
a házelnöki döntésről, amelynek során a döntést hatályon kívül helyezheti vagy hatályában
fenntarthatja. Jelen határozati javaslat egyaránt alapját képezheti mindkét döntésnek, hiszen
elutasításával az Országgyűlés a házelnöki döntést hatályon kívül helyezi, elfogadásával pedi g
hatályában fenntartja. Ez utóbbi esetben a képviselő esedékes tiszteletdíja a házelnöki
döntésben megállapított mértékben csökken.

Budapest, 2017 . május „ ,2 9 ,, .
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