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Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről

Az Országgyű lés az Országgyű lésrő l szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban : Ogytv. )
51/A. § (13) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, dr . Hadházy Akos országgyűlési
képviselőnek az Ogytv . 51/A. § (9) bekezdése szerinti kérelme alapján az Országgy űlés
elnökének 0E-40/586-1/2017. számú, dr . Hadházy Akos országgyű lési képviselő esedékes
tiszteletdíja csökkentésérő l hozott döntését

hatályában fenntartj a

és ezzel dr . Hadházy Ákos országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja 100 .000 forintta l
csökken .

Indokolá s

Az Országgyűlés házelnöke 2017 . június 12-én kelt 0E-40/586-1/2017 számú döntésével a z
Ogytv. 49. § (4) bekezdése alapján, az Ogytv . 13 . § (6) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva rendelte el dr . Hadházy Akos országgyű lési képviselő esedékes tiszteletdíjának százezer
forinttal történő csökkentését, mely döntés indokolása az alábbiak szerint tartalmazta a
tiszteletdíj csökkentésére okot adó magatartást és a döntés jogi alapját is .

Az Országgyűlés 2017. május 29-i ülésnapján dr . Szél Bernadett „Hogyan kívánják távol tartan i
a mohó Fidesz-holdudvart a paksi bővítéstő l?” című azonnali kérdésének elhangzása alatt dr .
Hadházy Akos felmutatott egy nagyméretű táblát „A Paks2-hálózat” felirattal, melyen egy nagy
Putyin-arckép mellett kisebb arcképek voltak láthatók. Az arcképek alatt az ábrázolt személyek
neve és egy-egy összeg volt feltüntetve („Habony Árpád 1 .315 .561 .064.-; Csetényi Csaba
481 .041 .975 .- ; Andy Vajna 324.243 .192.-; Huth Gergely 206 .732 .929 .-; Liszkay Gábor
200.996.490.- ; Mészáros Lőrinc 178.551 .089.-; Szemerey Tamás 166 .936.567.-; Bencsik
András 121 .918 .000.-; Széles Gábor 119 .848 .816.-"). Dr. Szél Bernadett azonnali kérdésének
elmondása során a táblára mutatva ismertette az azon szerepl ő neveket és összegeket, a
miniszteri válasz elhangzását követő viszonválaszában pedig maga is felmutatta a táblát .



Az Ogytv . 38/A. § (1) és (2) bekezdése szerint az Országgy űlés ülésén tárgyi, képi szemléltetés
nem alkalmazható, kivéve, ha azt a Házbizottság előzetesen engedélyezi . Dr. Hadházy Ákos a
szemléltetés alkalmazásához szükséges engedéllyel nem rendelkezett — azt nem is kérte a
Házbizottságtól —, így magatartásával megsértette az Ogytv . hivatkozott rendelkezéseit .

Az Ogytv. 49. § (4) bekezdése alapján, ha a képviselő magatartásával a házszabályi
rendelkezések szemléltetésre vonatkozó szabályait megszegi, esedékes tiszteletdíj a
csökkenthető . Az Ogytv . 51/A. § (13) bekezdése szerint a tiszteletdíj csökkentésének mérték e
— 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 foglalt
jogköre alapján megtárgyalta dr . Hadházy Ákos esedékes tiszteletdíjának csökkentésére
irányuló házelnöki kezdeményezést . Tekintettel arra, hogy a Házbizottságban nem alakult k i
konszenzus a képviselő tiszteletdíjának csökkentésére vonatkozóan, arról az Ogytv . 13 . § (6)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a házelnök döntött és a képviselő tiszteletdíjának
csökkentését rendelte el .

A tiszteletdíj csökkentésének mértékét a házelnök a házszabályi rendelkezések megsértéséne k
súlyára tekintettel állapította meg .

Ezt követően dr. Hadházy Ákos 2017 . június 14-én kelt, törvényes határidőn belül beadott
kérelmében kérte a Mentelmi bizottságot, hogy az 0E-40/586-1/2017 . számú házelnöki döntést
helyezze hatályon kívül .

Álláspontja szerint a szemléltetés el őzetes engedélyezésére, illetve a szemléltetés szabályainak
megszegése esetén annak szankcionálására vonatkozó szabályozás nincs összhangban a z
Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésében foglalt véleménynyilvánítási szabadsággal, illetve az
Alaptörvény I . cikk (3) bekezdésében foglalt az alapvet ő jogok korlátozására vonatkozó
szabállyal .

Utalt továbbá arra, hogy a házelnöki döntés nem felel meg az európai szintű alapjogi
minimumnak, különösen az Európai Emberi Jogi Bíróság 42461/13 és 44357/13 szám ú
összevont ügyekben született ítélet fényében, amelyben a Bíróság - egyebek mellett - az t
állította mércéül a parlamenti fegyelmi jog körében alkalmazott beavatkozással szemben, hog y
az a fegyelmi jogsértés súlyosságához igazodjon, azaz arányos legyen a követett jogos célokkal .

Felhívta a figyelmet, hogy a képviselő i szabad beszéd joga közvetlenül a jogállásukból fakad ,
amelynek parlamenti feladataik ellátása zavartalanságára kell irányulnia : a parlamenti vitának
tükrözni kell valamennyi meghatározó társadalmi véleményáramlatot .

A képviselő elismerte, hogy különbség van ugyan a véleménynyilvánítás szabadsága és a
véleménynyilvánítás megjelenítésének formája és módja között, de kiemelte, hogy fontos a
kettő közötti összefüggés is : a véleménynyilvánítás módjának meghatározása ugyani s
közvetlenül befolyásolhatja a véleménynyilvánításhoz való jog érvényesülését .

Meglátása szerint a házvezetés szemléltetéssel kapcsolatos gyakorlatában zéró tolerancia
érvényesül, amely — előre meg nem ismerhet ő kritériumok és jogorvoslat nélkül — korlátlan
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teret biztosít a házelnöki mérlegelésnek a képvisel ő i szólásszabadság megjelenítési formájának
korlátozására .

A Mentelmi bizottság dr . Hadházy Ákos képviselő kérelmét a 2017 . szeptember 5-i ülésé n
megtárgyalta .

Szabó Sándor, a Mentelmi bizottság alelnöke álláspontja szerint a képvisel ők nem
szankcionálhatók véleménynyilvánításuk miatt mindaddig, amíg ezzel nem zavarják az
Országgyű lés működését. Jelen ügyben ez nem történt meg, ezért a házelnöki fegyelmi dönté s
hatályon kívül helyezésére vonatkozó képviselő i kérelem megalapozott .

Dr. Vejkey Imre, a Mentelmi bizottság elnöke kifejtette, hogy dr . Hadházy Ákos nem
rendelkezett a szemléltetés alkalmazásához szükséges Ogytv . 38/A. § (2) bekezdésében
meghatározott Házbizottsági engedéllyel — azt nem is kérte a Házbizottságtól —, íg y
magatartásával megsértette az Ogytv. hivatkozott rendelkezését ezért a házelnök döntése a z
Ogytv. 49. § (4) bekezdése, az 51/ A. § (13) bekezdése, valamint a 13 . § (6) bekezdése alapján
jogszerű , a házszabályi rendelkezések megsértésének súlyára tekintettel megalapozott .

Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselőnek az 0E-40/586-1/2017 . számú házelnöki dönté s
hatályon kívül helyezésére irányuló kérelme a bizottsági szavazás során nem kapott többséget ,
vagyis a Mentelmi bizottság nem adott helyt a házelnöki fegyelmi döntés hatályon kívü l
helyezése iránti kérelemnek, azt elutasította .

Dr. Hadházy Ákos az Ogytv . 51/A. § (9) és (12) bekezdése alapján 2017 . szeptember 12-én
kelt, törvényes határidőn belül benyújtott kérelmében korábbi érveit fenntartva az 0E-40/586-
1/2017 . számú házelnöki döntés hatályon kívül helyezését kérte az Országgyű léstő l .

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
csökkentésérő l . Az Ogytv . 51/A. § (13) bekezdése szerint az Országgyű lés vita nélkül határoz
a házelnöki döntésrő l, 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 képvisel ő esedékes tiszteletdíja a házelnöki
döntésben megállapított mértékben csökken .

Budapest, 2017 . szeptember „ t'í?- ,, .

Kövér László

3


	page 1
	page 2
	page 3

