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BEVEZETÉS
Jelen háttéranyag célja a parlamenti fegyelmi jog témakörének vizsgálata és bemutatása a
magyar Országgyűlés és – a megrendelő igénye alapján – 34 európai és 5 Európán kívüli ország
gyakorlatában. Az európai országok vizsgálata kiterjed (Magyarország kivételével) az Európai
Unió tagállamaira1, öt tagjelölt- és két potenciális tagjelölt országra2, valamint az öt Európán
kívüli országra, melyek között az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Izrael, Kanada és
Új-Zéland szerepel.
Az elemzés módszerei
Az elemzés elsősorban az egyes országok alkotmányaiban és házszabályaiban megjelenő
rendelkezések alapján vizsgálja:






az elnök fegyelmezési jogkörét;
a plenáris ülésre vonatkozó magatartásszabályok megsértésének szankcionálását;
a jelenlét és hiányzások szabályait;
a nem képviselőként jelen lévőkre vonatkozó szabályokat;
a fegyelmi szankciókkal kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeket.

Felhasznált források
A lábjegyzetekben feltüntetett nyomtatott és elektronikus szakirodalmi anyagokon túl
alapvetően az alábbi forrásokra támaszkodtunk, felhasználva a 2014 januárjában készített
elemzésünket is:
 Az egyes országok angol nyelven elérhető házszabályai, alkotmányai (elsősorban a
parlamentek honlapjáról).3
 Az ECPRD4 levelezőlistájára feltett – a fegyelmi jog jogi eszközeire, a fegyelmi
szankciók feltételeire és a kirovás eljárására vonatkozó kérdésekre érkezett, a
korábbiakhoz képest újdonságot tartalmazó – válaszok. Ezen túlmenően felhasználtuk
az általunk ugyanitt körbeküldött, a szankciókkal szembeni jogorvoslati eszközökre
külön rákérdező friss információkat is (ECPRD Request 2809 – 2015. április).
 Az Interparlamentáris Unió (IPU)5 – elsősorban a képviselők státuszára és az elnök
jogkörére vonatkozó – forrásai.
Függelék

Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország,
Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg,
Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia
2
Tagjelölt országok: Albánia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró, Szerbia, Törökország
Potenciális tagjelölt országok: Bosznia-Hercegovina, Koszovó
3
Az angol nyelvű házszabályok gyakran használják az „unparliamentary language” kifejezést a parlamentben nem
illendő, nem használatos beszédmódra. Ezt a 2012. évi XXXVI. törvény az Országgyűlésről 48. §.-a alapján „sértő
vagy illetlen kifejezés” - ként fordítottuk az elemzésben.
4
Az ECPRD (European Centre for Parliamentary Research and Documentation) a Parlamenti Kutatás és
Dokumentáció Európai Központja www.ecprd.org
5
Inter-Parliamentary Union: PARLINE database on national parliaments
1
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Az elemzés végén rövid összefoglaló, valamint két táblázat szerepel:
 fegyelmi szankciók; pénzbüntetés lehetősége; jogorvoslati eszközök – az EUtagállamokban
 fegyelmi szankciók; pénzbüntetés lehetősége; jogorvoslati eszközök – egyes nem
európai uniós tagállamokban

FOGALOM-MEGHATÁROZÁS
A parlamenti fegyelmi- és rendészeti jog a törvényhozás zavartalan működését hivatott
biztosítani olyan jogi eszközökkel, amelyek alapvetően a plenáris- illetve a bizottsági ülések
rendjének fenntartását segítik, a rend megsértése esetén pedig szankcionálják azokat. Ezen
jogosítványok többsége az ülést vezető elnök (házelnök) kezében van. A fegyelmi jog célja
kettős: egyrészt biztosítani a parlamenti munka zavartalanságát, másrészt megőrizni a
parlament tekintélyét és méltóságát.
Szente Zoltán szerint a „parlamenti fegyelmi jog alatt általános értelemben a képviselői
kötelezettségek megszegése miatti anyagi (fegyelemsértő cselekmények tényállásai, valamint
fegyelmi büntetések) és alaki (fegyelmi eljárási szabályok) rendelkezések összességét, ill. e
szabályok alkalmazását értjük.”6
Míg a fegyelmi jog általában munkajogi intézmény, addig a parlamenti fegyelmi jog a közjog
körébe tartozik és a képviselői minőségben tanúsított magatartásra terjed ki, de mivel a
képviselői jogállás esetén a parlament nem munkáltatóként lép fel, így itt a fegyelmi jogkör
vagy a szankciók – más esetekhez képest – korlátozottak.7
A fegyelmi jog legfontosabb szabályozó normáit általában a házszabályok tartalmazzák. Ez
gyakorlatilag a plenáris és a bizottsági üléseken való magatartásra, esetleges
kötelezettségszegésekre terjed ki, de elvileg a parlament épületében vagy kihelyezett ülésen
tanúsított magatartásra is vonatkozhat. Amennyiben egy képviselő vagy más személy megszegi
a parlamenti fegyelmi jogot, a fegyelmi felelősség érvényesíthető – azaz a jogszabályban
meghatározott szankciók alkalmazhatók.
A parlamenti fegyelmi jog hatálya a képviselőkön kívül kiterjedhet egyéb, az ülésen
részvételi joggal rendelkező közjogi méltóságokra, illetve a parlament épületében jelen
lévőkre is (vendégek, látogatók, újságírók, ott dolgozók). Külön jogelméleti kérdés az
ülésteremben vagy a parlament más részén jelen lévő kormánytagokra (miniszterek,
miniszterelnök), közjogi méltóságokra vonatkozó fegyelmezési rend.
Az elnökök fegyelmezési joggal kapcsolatos feladatai általánosságban:
 biztosítani a törvényhozás működési rendjét;
 biztosítani a parlament tekintélyének megőrzését;
 biztosítani a felszólalások rendjét és megfelelő stílusát;
Szente Zoltán: Bevezetés a parlamenti jogba, Atlantisz, Budapest, 2010 284. oldal
Szente Zoltán: Szente Zoltán: A Parlamenti fegyelmi jog és a képviselői etikai szabályok elvi alapjai és gyakorlati
lehetőségei 315-316. o. – In: Frusztrációk a parlamentek körül Európában, Budapest, 2010
6
7
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 biztosítani az esetleges fizikai erőszak elleni fellépés lehetőségét;
 biztosítani a rend fenntartását a parlament épületében (ülésterem, karzat, folyosó,
bizottsági ülések);
 szankcionálni a szabályok megsértését.
A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉSI GYAKORLAT
Magyarország Alaptörvénye az Állam fejezet 5. cikkének (7) alapján: „Az Országgyűlés a jelen
lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadott házszabályi
rendelkezésekben állapítja meg működésének szabályait és tárgyalási rendjét. Az Országgyűlés
zavartalan működésének biztosítása és méltóságának megőrzése érdekében az Országgyűlés
elnöke a házszabályi rendelkezésekben meghatározott rendészeti és fegyelmi jogkört gyakorol.”
Az Országgyűlés elnökének feladata az Országgyűlés tekintélyének megóvása és
rendjének fenntartása. E jogkört az ülést vezető alelnökök is gyakorolják. A feladatkör a
plenáris ülésen kívül kiterjed a bizottsági ülésekre, az Országház valamint az Irodaház
rendjének fenntartására is.
A 2012. évi XXXVI. törvény az Országgyűlésről (továbbiakban: Ogy. tv.) jelentős változását
hozott a fegyelmi jog területén. A törvény 18. része rendelkezik a tárgyalási rend fenntartásáról,
a fegyelmi jogkörről; a 19. pedig a házelnök rendészeti jogköréről. A törvényben megmaradt a
szómegvonás és a rendreutasítás lehetősége, de szélesedett és szigorodott a szankciók köre,
lehetőség van az ülésről való kizárásra és a tiszteletdíj csökkentésére is. Az érintett képviselő
kifogást nyújthat be a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló
bizottsághoz, amely nyolc napon belül kivizsgálja azt.
Súlyosabb esetben (ld. fizikai erőszak felmerülése) a kizárással együtt a képviselő jogainak
gyakorlását is fel lehet függeszteni meghatározott időre. A kizárásról és a képviselői jogok
felfüggesztéséről a Házbizottság javaslatára az Országgyűlés dönt. Határozatképtelenség esetén
az elnök dönt a kizárásról, de ennek törvényességéről az Országgyűlésnek a következő ülésén
határoznia kell. Ha a képviselő ellenáll a döntésnek, és nem hagyja el az üléstermet, az elnök
az Országgyűlési Őrséggel kivezettetheti.8 Smuk Péter szerint „A házelnök pozíciójának
erősödését alapvetően a fegyelmi és rendészeti jog szigorodása, valamint az Országgyűlési
Őrség felállítása, és tulajdonképp személyi őrségként való intézményesítése adja.”9
Kukorelli István és Smuk Péter szerint az elmúlt 25 évben a magyar parlamenti jogban
alulszabályozott volt a fegyelmi jog. Ezt rendszerszerűen az Ogy. tv. vezette be.10 Erdősi
Csaba szerint a jogorvoslat hiánya a parlamenti jogban a többségi elv erejére utal, ez pedig
magával hozza az ellenzéki jogok csorbulását.11 A jogi szakirodalomban vita van arról, hogy a
képviselői beszédjog az általános véleményszabadságból fakad-e, illetve hogy az emberi jogok
körébe értendőek-e a képviselői jogok.

8

http://www.parlament.hu/a-targyalasi-rend-fenntartasa-a-fegyelmi-jogkor?inheritRedirect=true
Smuk Péter: A Tisztelt Ház szabályai, 2012 – új törvény az Országgyűlésről – Kodifikáció és Közigazgatás,
2012.2. – 14.o.
10
Kukorelli István – Smuk Péter: Véleményszabadság vs parlamenti fegyelmi jog – In: Rendszerváltás,
demokrácia és államreform az elmúlt 25 évben – szerk. Patyi András és Lapsánszky András, Budapest, Wolters
Kluwer, 2014. 345-359. o.
11
Erdős Csaba: Parlamenti jog strasbourgi kontroll alatt? – Kodifikáció, 2014. 1.
9
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2013 óta több fegyelmi jogi szankciót hozott a házelnök bizonyos képviselői
véleménynyilvánításokkal szemben. A felszólaló képviselők beszédmódját kifogásolva a
házelnök a rendreutasítást és a figyelmeztetést alkalmazta, míg a súlyosabbnak minősített
magatartások (pl. molinó felmutatása az ülésteremben; megafon használata az ülésteremben;
flashmob az elnöki pulpituson) szankciója pénzbírság volt, általában 50.000–185.000 Ft közötti
összeg. A Jobbik országgyűlési képviselője alkotmányjogi panasszal fordult az
Alkotmánybírósághoz (3206/2013. (XI.16) AB határozat12), de az AB elutasította a beadványt.
Ellenzéki képviselők kifogásolták, hogy szigorúbb elbírálás alá tartoznak, mint a
kormánypártiak, jogorvoslati lehetőség pedig nem áll rendelkezésükre. Ezért
véleménynyilvánítási joguk megsértése miatt a strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz
(továbbiakban: EJEB) fordultak:
 Szanyi v. Magyarország (35493/13);
 Karácsony és társai v. Magyarország (42461/13)13
 Szél és társai v. Magyarország (44357/13) 44357/13)14
A panaszosok beadványaikban az Emberi Jogok Európai Egyezménye (EJEE)15 három
rendelkezésének megsértését jelölték meg, úgymint a:
1. véleménynyilvánítás szabadságát védő 10. cikket;
2. a hatékony jogorvoslathoz való jogot deklaráló 13. cikket;
3. a megkülönböztetés tilalmát tartalmazó 14. cikket.
A bíróság 2014. szeptember 16-i ítéletében megállapította, hogy az Országgyűlés
megsértette a Párbeszéd Magyarországért (PM) négy korábbi képviselője, valamint az
LMP két volt és egy jelenlegi képviselője szabad véleménynyilvánítási jogát, az EJEE 10.
cikkét (a 13. cikket külön nem vizsgálták, a 14. cikk esetében a bíróság nem látta bizonyítottnak
a diszkriminációt.) A döntés után a magyar kormány 2015 februárjában a bíróság
Nagykamarájához fordult, de ennek 2016. május 17-i határozata lényegében megerősítette a
2014-es döntést. Az ellenzéki képviselők kártérítést kaptak: a magyar államnak összesen 14
620 euró kártérítést és perköltséget kell fizetnie a panaszosoknak.
Szente Zoltán16 szerint a bíróság helytelenül alkalmazta a 10. cikket, mert a képviselők
szólásszabadsága speciális jogállásukból eredeteztethető, e joguknak nem alkotmányos alapja
van. „A képviselői jogosítványok emberi jogként való értelmezése ellentétes az európai és az
észak-amerikai közjogi tradíciókkal…”.

12

http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/47EE3E741B289FD1C1257BAB001B9FEF?OpenDocument
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-162831"]}
14
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["44357/13"],"itemid":["001-146385"]}
15
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_HUN.pdf
16
Szente Zoltán: Emberi jogok-e a parlamenti jogok? A képviselői szólásszabadság alkotmányjogi jellegéről –
Állam- és Jogtudomány, 2015. 2.
13

6

EURÓPAI UNIÓ
AZ EURÓPAI UNIÓ PARLAMENTJE: EURÓPAI PARLAMENT
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 751 fő
Az Európai Parlament Eljárási Szabályzata17 a 11. cikkben rögzíti a legáltalánosabb magatartási
szabályt:
(2) A képviselők magatartását kölcsönös tiszteletnek kell jellemeznie, az Európai Unió alapvető
dokumentumaiban meghatározott értékeken és elveken kell nyugodnia, meg kell őriznie a
Parlament méltóságát, és nem akadályozhatja a parlamenti munka zökkenőmentességét
végzését, sem pedig a nyugalmat a Parlament épületeiben.
(10) A magatartási kódexet, valamint a volt képviselők jogait és kiváltságait az Elnökség
határozata állapítja meg.
A szabályzat megkülönbözteti egymástól a vizuális jellegű megnyilvánulásokat – amelyek
abban az esetben tolerálhatók, ha nem sértők és/vagy becsületsértők, ésszerű határok között
maradnak, és nem teremtenek konfliktust – a bárminemű parlamenti tevékenység
megzavarásától.
Az Európai Parlamentben az elnök biztosítja a szabályzat betartását és a rend fenntartását (22.
cikk). A karzat rendjét a teremőrök biztosítják, minden tetszésnyilvánító vagy helytelenítést
kifejező személyt haladéktalanul kivezetnek (157. cikk (3)).
A magatartási szabályok megszegése esetén alkalmazandó azonnali intézkedések:
 Az elnök az ülés megfelelő menetét akadályozó vagy a 11. cikk vonatkozó
rendelkezéseibe ütköző magatartást tanúsító képviselőt rendreutasítja.
 Ismételt rendzavarás esetén az elnök a képviselőt ismét rendreutasítja, és a
rendreutasítás ténye bekerül az ülés jegyzőkönyvébe.
 További vagy folytatódó rendzavarás esetén az elnök megvonhatja a rendzavarótól a
szót és az ülés hátralévő részére az ülésteremből kizárhatja. Különösen súlyos
rendbontás esetén az elnök második rendreutasítás nélkül is folyamodhat ez utóbbi
intézkedéshez. E fegyelmi intézkedés végrehajtásáról a teremőrök, és szükség esetén a
parlament biztonsági szolgálata segítségével a főtitkár haladéktalanul gondoskodik.
 Ha a rendzavarás a parlamenti viták folytatását veszélyezteti, az elnök a rend
helyreállítása érdekében egy meghatározott időre félbeszakítja vagy felfüggeszti az
ülést. Ha az elnök nem talál meghallgatásra, elhagyhatja az elnöki széket; az ülés ezzel
félbeszakad. Az ülést az elnök hívja össze újra (165. cikk).
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Szankciók:
 Rendkívül súlyos rendbontás vagy a parlamenti munka megzavarása esetén – amely
sérti a 11. cikkben meghatározott elveket – az elnök az érintett képviselő meghallgatását
követően a szankciót megállapító, indoklással ellátott határozatot hoz, amelyet a
plenáris ülésen való bejelentés előtt közöl az érintett képviselővel és azon szervek,
bizottságok és küldöttségek elnökeivel, amelyeknek a képviselő tagja.
 A magatartási forma értékelésekor annak súlyossága mellett – az e szabályzathoz
mellékelt iránymutatások alapján – figyelembe kell venni, hogy egyszeri, visszatérő
vagy pedig állandó jelenségről van-e szó.
 A megállapított szankció a következő intézkedések közül egyet vagy többet foglalhat
magában:
o megrovás;
o a napidíj megvonása 2-10 nap időtartamra;
o ideiglenes felfüggesztés a plenáris ülésen való szavazás jogának sérelme nélkül
egymást követő 2-10 napig terjedő időtartamra;
o ideiglenes felfüggesztés a parlament összes tevékenységében vagy annak egy
részében való részvételtől;
o a 21. cikknek megfelelően javaslat előterjesztése az Elnökök Értekezlete
számára, amely a képviselő egy vagy több, parlamentben betöltött
megbízatásának felfüggesztésére vagy megvonására irányul (166. cikk).
Fellebbezés lehetősége:
A szankcióval sújtott képviselő két héten belül belső fellebbezést nyújthat be az Elnökséghez,
a fellebbezés a szankciót felfüggeszti. Az Elnökség legkésőbb négy héttel a fellebbezés
benyújtása után a megállapított szankciót megsemmisítheti, jóváhagyhatja vagy enyhítheti, az
érintett képviselő rendelkezésére álló külső jogorvoslati lehetőségek sérelme nélkül. Ha az
Elnökség a megállapított határidőn belül nem határoz, a szankciót semmisnek kell tekinteni.
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ORSZÁGTANULMÁNYOK – EU-TAGÁLLAMOK
AUSZTRIA
Az osztrák parlament: Parlament
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Nationalrat – 183 fő
Felsőház: Bundesrat – 61 fő
ALSÓHÁZ
Az alsóház házszabályának18 11. cikke szerint a képviselők kötelesek megjelenni a plenáris,
valamint a bizottsági üléseken. Amennyiben a képviselő nem tud megjelenni egy vagy több
egymást követő ülésen, úgy erről értesítenie kell az elnökséget még az első ülés kezdete előtt.
A házelnök az ülés kezdetén felolvassa a távollévők nevét, ezt jegyzőkönyvben is rögzítik.
Ha a képviselő harminc napot meghaladóan nem tud megjelenni az üléseken, erről írásban kell
értesítenie a házelnököt. Ha a távolmaradás oka nem betegség, az elnök tájékoztatja az ülés
résztvevőit a távolmaradás okáról. Ha a képviselőknek kétségeik vannak a távolmaradás valós
okát illetően, vita nélkül dönthetnek arról, hogy felszólítják-e a hiányzó képviselőt az üléseken
való azonnali megjelenésre. Amennyiben indokolt ok nélkül marad távol a képviselő, a Ház az
alkotmánybírósághoz fordulhat annak eldöntése végett, hogy a képviselőt megfosszák a
mandátumától vagy sem (Bundes-Verfassungsgesetz 141. cikk (1) c.).19
A házszabály szerint, ha a képviselő a felszólalása során eltér a tárgytól, a házelnök
felszólíthatja, hogy a tárgynál maradjon. A harmadik megintés után az elnök megvonhatja a
szót. Ha a képviselőt egymást követő több alkalommal is rendre kell utasítani, az elnök dönthet
úgy, hogy a képviselő nem vehet részt az ülés további menetében. Ha egy képviselő megszegi
a felszólalásra vonatkozó szabályokat, az illemet/etikát sértő módon viselkedik, sértő vagy
illetlen kifejezés használ, azt a házelnök rendre utasíthatja. Ha az ülésen való részvételre
feljogosított más személy nem tartja be a felszólalásra vonatkozó szabályokat, az elnök
rendreutasíthatja, félbeszakíthatja, megvonhatja tőle a szót (Házszabály 101-106. cikk).
Amennyiben az elnök rendzavarást észlel, extrém esetben (a karzatról) a rendzavaró
eltávolítását rendelheti el (13. cikk). Pénzbüntetést vagy tiszteletdíj-csökkentést – mint
fegyelmi szankciót – nem alkalmaznak.20
FELSŐHÁZ
A felsőház házszabálya21 a megjelenésre, illetve távollét esetén ennek indoklására ugyanolyan
kötelezettséget ír elő, mint az alsóházé. Amennyiben a távollét indoklása kétségbe vonható,
vagy a képviselő nem menti ki magát előzetesen, a felsőház vita nélkül dönt arról, hogy azonnali
megjelenésre, vagy hiányzásának igazolására szólítsák föl a képviselőt. Amennyiben a
képviselő a felszólításnak nem tesz eleget harminc napon belül, megfoszthatják képviselői
18

http://www.parlament.gv.at/ENGL/PERK/RGES/GOGNR/
Bundes - Verfassungsgesetz (B-VG) Federal Constitutional Law
20
ECPRD/2012, 2014
21
http://www.parlinkom.gv.at/ENGL/PERK/RGES/GOBR/index.shtml
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mandátumától az Alkotmánybíróság döntése alapján, az alkotmány 141. cikkével összhangban
(4. cikk).
A felsőház szabályai a felszólalások szabályozása tekintetében megegyeznek az alsóházéval,
azzal az eltéréssel, hogy az elnök az ülés végén, vagy a következő ülés elején is megintheti a
felszólalása során szabálytalanul eljáró képviselőt. Bármely, az ülésen részvételi jogosultsággal
rendelkező személy kérheti az elnököt, hogy intse meg vagy figyelmeztesse a felszólalót, hogy
ne térjen el a tárgytól (68-71. cikk).
BELGIUM
A belga parlament: Parlement fédéral / Federaal Parlement / Föderales Parlament
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Chambre des Représentants – 150 fő
Felsőház: Sénat / Senaat / Senat – 60 fő
ALSÓHÁZ
A házszabály22 42. cikk (5) értelmében név szerinti szavazás esetén, ha a képviselő
igazolatlanul hiányzik, juttatásai 10-60 százalékát megvonhatják tőle. A szankció alkalmazása
és a megvont összeg annak függvényében alakul, hogy a képviselő a névszerinti szavazások
minimum húsz százalékáról, vagy több mint feléről hiányzik-e.23
A házszabály 46. cikke értelmében, ha a felszólaló eltér a tárgytól, az elnök meginti. Ha a
képviselő kétszeri megintés után is eltér a tárgytól, az elnök megvonja tőle a szót az ülés
hátralévő részére nézve. Ugyanez az eljárás akkor is, ha a képviselő két figyelmeztetést
követően is önmagát ismétli.
A házelnök minden rendzavaró személyt megint. Ha egy ülés során az elnök kétszer is meginti
ugyanazt a képviselőt, egyben a felszólalás jogát is megvonja tőle az ülés hátralévő részére. A
képviselő nem adhat magyarázatot a rendzavaró viselkedésére az ülés végéig, kivéve, ha az
elnök másképp dönt. Ebben az esetben az érintett képviselő, vagy az általa meghatalmazott
képviselőtársa maximum tíz percben magyarázatot adhat rendbontó viselkedésére.
Amennyiben a képviselőtől kétszeri megintés eredményeként megvonták a felszólalás jogát,
azt visszaszerezheti – ha írásbeli kérelmet nyújt be az elnökhöz, melyben kinyilvánítja, hogy
megbánta az elnökkel szemben tanúsított tiszteletlen viselkedését és rendbontó magatartását.
A súlyosan rendbontó képviselővel szemben alkalmazható, jegyzőkönyvben rögzített megrovás
kiszabásáról, illetve a parlament épületeiből való átmeneti kizárásról az elnök javaslatára a Ház
határoz. Kizárásról döntő határozat esetén a képviselőnek el kell hagynia a Házat, annak időbeli
hatálya alatt a képviselő nem vehet részt a Ház munkájában. A képviselő adhat magyarázatot
korábbi viselkedésére (maximum 10 percben), ezt követően a Ház szavaz. Amennyiben a kizárt
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képviselő nem hagyja el a Házat a kizáró határozat meghozatalát követően, az ülést
felfüggesztik vagy megszakítják. Ebben az esetben a képviselő már semmiképpen nem vehet
részt a következő nyolc ülésen.
A kizárt képviselő a kizárás másnapjától kezdődően írásbeli kérelmet nyújthat be az elnökhöz,
melyben kinyilvánítja, hogy megbánta az elnökkel szemben tanúsított tiszteletlen viselkedését
és rendbontó magatartását, ilyen esetben mentesül a kizáró határozat következményei alól. Az
elnök felolvassa a képviselő nyilatkozatát a Ház előtt.
Az előbbi rendelkezés nem vonatkozik arra, ha egy ülésszakon belül a képviselőt már harmadik
ízben zárják ki, ebben az esetben a kizárás minimum időtartama a következő tizenöt ülésnap.
Amennyiben a kizárás ideje alatt olyan szavazásra kerül sor, ahol a kizárt képviselőnek döntő
lehet a szavazata, a szavazást megismétlik a kizárás idejének elteltével; vagy ha szükségesnek
látszik, engedélyezik, hogy a kizárt képviselő szavazzon a kizárása ellenére is.
Amennyiben az ülésteremben túl nagy a zaj, az elnök felfüggesztheti az ülést egy órára.
Azt a képviselőt, aki erőszakosan viselkedik képviselőtársával szemben a Ház valamely
helyiségében, a következő tíz ülésről kizárják. A kizárás tényét az elnök bejelenti a
képviselőknek (62-66. cikk).
Ha képviselő megszegi a parlamenti munka során fennálló titoktartási kötelezettségét, elveszíti
a tagságát a parlament azon szervezetében, amelynek munkájára vonatkozóan megszegte azt.
A képviselő az adott szervezetben (pl. bizottságban) nem helyettesíthető. Ilyen esetben
szankcióként a képviselő a járandóságai 20 százalékát is elveszíti három hónapos időtartamra
(67. cikk).
FELSŐHÁZ
A Szenátus házszabálya24 49. cikke értelmében a felszólalót nem szabad félbe szakítani, kivéve,
ha az nem a szabályokra való figyelmeztetés miatt történik. Ha a felszólaló eltér a tárgytól, csak
az elnök figyelmeztetheti őt. Ha ez már kétszer megtörtént vagy a felszólaló önmagát ismétli,
hasonlóan az alsóházhoz, megvonják tőle a szót a vita hátralévő részében.
Rossz szándékot vagy személyes támadást tartalmazó felszólalás esetén az elnök szintén
figyelmeztet.
Ha a felszólalás ellentétes a szabályokkal, megzavarja a rendet; vagy a felszólaló anélkül beszél,
hogy szót kapott volna; vagy figyelmeztették, hogy lejárt a felszólalás ideje, az elnöknek
lehetősége van, hogy a végleges jegyzőkönyvbe való rögzítést felfüggessze.
Nem szabad telefonálni, hívást indítani, fogadni se plenáris, se bizottsági ülésen – ellenkező
esetben az elnök figyelmezteti a képviselőt.
Rendbontás esetén az elnök a következő fegyelmi szankciókkal élhet:
 figyelmeztetés;
 figyelmeztetés és annak jegyzőkönyvbe vétele;
 a szenátor ideiglenes kizárása a vitából;
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 kizárás a Szenátus munkájából és az épületből.
A megintett/kizárt szenátor fellebbezhet a döntés ellen a szenátus hivatalánál. A fellebbezés
eredményéről a szenátus elnöke egy későbbi ülésen tájékoztatja a szenátust. Amennyiben a
szenátor nem hagyja el az épületet, az eljárás hasonló az alsóházéval, azzal a különbséggel,
hogy a szenátort tíz ezt követő ülésen nem vehet részt. Amennyiben a kizárt szenátor szavazata
döntő lehet egy szavazás során, ugyanaz a lehetőség áll fent, mint az alsóház esetén.
Ha a rendzavarás tartós az ülésteremben, az elnök felfüggesztheti az ülést egy órára, ha a
nyugalom előbb helyreáll, az ülést az egy óra letelte előtt is lehet folytatni (49-54. cikk).
BULGÁRIA
A bolgár parlament: Narodno sabranie
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 240 fő
A házszabály25 szerint a képviselők kizárólag a szónoki pulpitusról beszélhetnek, kivéve a
mozgáskorlátozottakat, akiknek minden technikai segítséget megadnak, hogy az ülőhelyükről
is fel tudjanak szólalni. Senki nem mondhatja el kétszer ugyanabban a témában, ugyanazokat a
kérdéseket érintő véleményét.
A levezető elnök felszólíthatja a tárgytól eltérő képviselőt. Amennyiben a figyelmeztetés nem
vezet eredményre, megvonhatja a szót tőle. A levezető elnök meginti azt a képviselőt, aki
megzavarja az ülést. Megvonják a szót attól a képviselőtől, aki figyelmen kívül hagyja a
meghatározott időkereteket, vagy az időkeret lejárta után is folytatja felszólalását. annak
ellenére, hogy felszólították annak befejezésére (53-54. cikk).
A képviselők nem szakíthatják félbe az elnököt, nem intézhetnek személyes támadást, nem
használhatnak támadó hangnemet, gesztusokat senkivel szemben sem. Nem fenyegethetnek
meg senkit, nem adhatnak ki magánéletre vonatkozó információkat, semmilyen állampolgárnak
nem kompromittálhatják a jó hírnevét és nem viselkedhetnek nem megfelelő módon vagy úgy,
hogy azzal zavart okoznak az ülés menetében.
A fegyelmi jogsértést elkövető képviselővel szemben a következő szankciókat lehet
alkalmazni:







25

megintés;
rendreutasítás;
megrovás;
szómegvonás;
kizárás a következő ülésről;
kizárás legfeljebb három ülésről.
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Aki ezt követően tovább folytatja a kifogásolt magatartást, azt az elnök rendreutasítja.
Ugyancsak rendreutasítja azt a képviselőt, aki szóban vagy gesztussal méltatlan módon
nyilvánul meg, vagy fenyegetőzik.
Az elnök megrovásban részesíti azt a képviselőt, akit korábban már megintett/rendre utasított a
beszéde során és ő ennek ellenére folytatja a rendzavaró magatartást.
Az elnök kizárja azt a képviselőt az ülésről, aki:
 sértő hangnemben vitatja egy korábbi fegyelmi intézkedés jogosságát;
 folyamatosan vagy ismétlődően megzavarja a plenáris ülés rendes menetét;
 másik képviselő szavazólapjával szavaz.
Az elnök legfeljebb három ülésről kizárhatja azt a képviselőt aki:
 sértően nyilatkozik az országgyűlésről vagy az államfőről;
 tettlegességhez folyamodik az ülésteremben vagy az országgyűlés más helyiségeiben;
 ismételten más képviselő kártyájával szavaz.
Akit kizártak egy vagy több ülésről, az erre az időszakra nem kaphat fizetést.
A fegyelmi intézkedéssel szemben minden képviselő – annak elrendelésétől számított három
napon belül – kifogással élhet, amit az elnökhöz nyújt be. Az elnök a fegyelmi intézkedést
fenntarthatja, visszavonhatja, vagy megváltoztathatja (149-158. cikk).
CIPRUS
A ciprusi parlament: Vouli Antiprosopon
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 80 (jelenleg: 56) fő
A házszabály26 alapján a képviselők előzetes bejelentés nélküli távollétét fizetésmegvonással
szankcionálják:
 három egymást követő plenáris ülésről történő indokolatlan hiányzás esetén a dologi
költségek fedezésére nyújtott havi térítést vonhatják meg;
 ha az előző pontban leírtaknál eggyel kevesebbet hiányzik, a havi térítés felét vonhatják
meg;
A képviselők hiányzását és annak igazolhatóságát egy, a házszabály betartásának
ellenőrzésével foglalkozó bizottság vizsgálja. Elfogadhatónak minősül a hiányzás, ha azt
egészségügyi, családi, vagy külföldi utazással kapcsolatos ésszerű ok indokolja.
A képviselők írásban kötelesek indokolni a hiányzásukat, amennyiben ezt elmulasztják, a
bizottság úgy tekinti, hogy a hiányzás nem elfogadható (15-18. cikk).

Az információk a 2011-ben érvényes szabályozást tükrözik. A ciprusi Házszabály jelenleg nem érhető el angolul.
Általános információk itt: http://www.parliament.cy/easyconsole.cfm/id/101
26
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Az Alkotmány27 rendelkezik bizonyos magatartási és az ülés rendjével kapcsolatos
szabályokról, pl. a felszólalás rendjéről. Amennyiben a képviselők nézetei eltérnek, az ülést
vezető személy a lehetőségekhez mérten megadja a szót az ellentétes nézet képviselőjének. A
Képviselőházban valamennyi felszólalást az emelvényről kell előadni, a Képviselőházhoz
címezve. Amennyiben a házszabály eltérően nem rendelkezik, a képviselő felszólalásának
megszakítása, vagy a témához nem kapcsolódó, képviselővel szembeni személyeskedés, mind
a Képviselőházban, mind a bizottsági ülésen tilos.
A házszabály szerint, ha a képviselő felszólalásában eltér a tárgytól, az elnök megintheti. A
képviselők az elnök kifejezett engedélye nélkül nem szakíthatják félbe a felszólalásokat. A
képviselők kötelesek tisztségükhöz méltón, rendbontás nélkül, megfelelő szavakat használva
részt venni az üléseken. A bizottsági elnök meg is vonhatja a szót a tárgytól eltérő vagy
méltatlanul viselkedő képviselőtől (27. cikk).
A képviselőknek a plenáris és bizottsági üléseken való részvétel során kötelesek a házszabály
rendelkezéseit követni valamint az alkotmány az állam funkcióit tiszteletben tartani. Az ülések
során a Házat, a képviselők által betöltött feladatokat és a Ház küldetését megillető tisztelettel,
a megfelelő módon kell viselkedni. Kerülni kell minden olyan tevékenységet, cselekedetet, ami
a Ház rendes működését akadályozza, valamint tartózkodni kell más képviselő személye elleni
támadó beszédtől (30. és 36. cikk).28
CSEH KÖZTÁRSASÁG
A cseh parlament: Parlament
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Poslanecka Snemovna – 200 fő
Felsőház: Senat – 81 fő
Az alkotmány29 tartalmaz általános jellegű fegyelmi jogkörre vonatkozó rendelkezéseket
mindkét Ház vonatkozásában (27. cikk) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a kihágások
esetében a képviselő vagy szenátor csak azon kamara fegyelmi jogköre alá tartozik, amelynek
tagja.
ALSÓHÁZ
A házszabály30 szerint a házelnök a helytelenül viselkedő képviselő figyelmezteti, majd ki is
tilthatja az ülésteremből az ülésnap idejére. A megrótt vagy kitiltott képviselő rögtön
fellebbezhet a döntés ellen a Házhoz, amely vita nélkül határoz a döntés megerősítéséről vagy
elvetéséről. A kitiltott képviselő is szavazhat.
A levezető elnök a képviselőkön kívül az ülésen jelenlevőket is kivezettetheti az ülésteremből,
amennyiben azok rendzavaróan viselkednek.

27

http://www.presidency.gov.cy/presidency/presidency.nsf/all/1003AEDD83EED9C7C225756F0023C6AD/$file
/CY_Constitution.pdf
28
ECPRD/2012
29
http://www.senat.cz/informace/zakon106/zakony/ustava-eng.php?ke_dni=18.5.2016&O=10
30
http://www.psp.cz/en/docs/laws/1995/90_index.html
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A levezető elnök megvonhatja a szót attól a képviselőtől, akinek a hozzászólása nem a tárgyhoz
kapcsolódik, vagy meghaladja a meghatározott időkeretet. E döntése ellen nem lehet
fellebbezni (19-20. cikk).
A házszabály szerint fegyelmi intézkedésekre kerül sor azzal a képviselővel szemben, akinek a
képviselőházban illetve a szenátusban, valamint ezek szerveiben elmondott beszéde egyébként
– mentelmi jog hiányában – büntetőeljárást vonna maga után; illetve aki az ülések során
becsületsértően nyilatkozik bárkiről. A fegyelmi eljárást az „Összeférhetetlenségi és
mandátumvizsgáló bizottság” folytatja le a Házelnök kezdeményezésére, de hivatalból maga is
eljárhat. Az eljárást a becsületsértést elszenvedő is kérheti. Az eljárás során lehetőséget
biztosítanak az eljárás alá vont képviselőnek álláspontja kifejtésére. A képviselő másik
képviselőt vagy ügyvédet is megbízhat, aki a bizottság előtt helyette megjelenik. Ha a bizottság
tagját is érinti az eljárás, úgy ő abban bizottsági tagként nem vehet részt.
Ha a képviselőt az ellene indult eljárás végén elmarasztalják, meghatározott időben és módon,
nyilvánosan bocsánatot kell kérnie állításáért, vagy pénzbírságot kell fizetnie, amely azonban
nem lehet magasabb a havi járandóságánál. A bocsánatkérés határidejét és módját a fegyelmi
határozatban rögzítik. Minden fegyelmi ügyet le kell zárni az elkövetést követő egy éven belül.
Ha a bocsánatkérés elmarad, a bizottság dönt a szankció nyilvánosságra hozatalának megfelelő
módjáról vagy a pénzbírság kiszabásáról. A pénzbírságot az államkincstárba kell befizetni (1318. cikk).
A képviselőnek tizenöt napon belül lehetősége van a szankcióval szembeni írásban történő
fellebbezésre is, ekkor maga a Ház dönt, amely helyt ad / módosít / elutasít / további eljárásra
szólít fel). A mandátum fegyelmi okokból történő elvesztésének esete az alkotmánnyal
összhangban csak az eskü megtagadásának, illetve feltételekhez kötésének eseteit említi (6.
cikk).
DÁNIA
A dán parlament: Folketinget
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 179 fő
Az alkotmány szerint a Folketing megalkotja ügyrendjét, amelynek része a rendfenntartásra
vonatkozó szabályozás is. Az elnök, meghatározott számú képviselő, vagy valamelyik
miniszter kérheti az illetéktelen személyek eltávolítását az ülésteremből, ezután vita nélkül kell
dönteni az ülés nyilvánosságáról (48-50. cikk)31.
A házszabály32 szerint, ha a képviselő túllépi az időkeretet és az elnök már felhívta a figyelmét
erre a tényre, ezt követően megvonhatja tőle a szót. Ebben az esetben a képviselő már nem
kaphat szót ugyanabban a témában. Ha az elnök a képviselő felszólalását nem találja helyén
valónak, rendre utasíthatja. Ha képviselő nem követi az elnök utasítását, akkor az elnök

31
32

http://www.thedanishparliament.dk/Publications/The_Constitutional_Act_of_Denmark/Part%20V.aspx
http://www.thedanishparliament.dk/Publications/Standing%20Orders%20of%20the%20Folketing.aspx
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megkérheti, hogy fejezze be a felszólalását. Ez esetben az elnök meg is tagadhatja a szót a
képviselőtől az ülés további idejére.
A Házbizottság kizárhatja a rendre utasított képviselőt az országgyűlésből legfeljebb 14 napra.
A kizárás időtartama alatt a képviselő nem vehet részt a bizottsági üléseken sem.
Kizárható a képviselő az országgyűlésből 14 napra akkor is, ha az elnök a képviselő írásban
benyújtott javaslatait, kommentárjait nem találja méltónak, vagy a képviselő más módon
súlyosan megsérti a házszabályt.
Ha a képviselő nem követi a felszólalásának befejezésére vonatkozó elnöki utasítást, vagy
egyéb rendzavarás történik, az elnök elnapolhatja, vagy – ha szükséges – berekesztheti az ülést.
Véleménynyilvánító kifejezések, bekiabálások nem megengedettek (29-30. cikk).
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
A brit parlament: Parliament
Kamarák száma: egy
Alsóház: House of Commons – 650 fő
Felsőház: House of Lords – 803 fő
ALSÓHÁZ
A házszabály külön fejezetben rendelkezik az ülések rendjéről, a 42-47. szakaszokban.33
Az ülést vezető elnök miután felhívta a Ház figyelmét arra, hogy a felszólaló önmagát ismétli
vagy folyamatosan eltér a tárgytól, megvonhatja tőle a szót. A súlyosan rendzavaró képviselőt
felszólíthatja az ülésterem azonnali elhagyására, szükség szerint kivezettetheti. Az adott
ülésnapon a képviselő már nem térhet vissza.
Ha egy képviselő nem engedelmeskedik az elnök utasításainak, vagy olyan súlyosan rendbontó
magatartást tanúsít, amellyel akadályozza az ügymenetet, az elnök javaslatot tehet a Háznak
arra nézve, hogy függesszék fel a képviselői mandátumát. Ugyanez irányadó akkor is, ha a
képviselő valamely állandó bizottságban viselkedik hasonlóképpen. A súlyosan rendbontó
képviselő első felfüggesztésének időtartama öt ülésnap, a második felfüggesztésé húsz, minden
további esetben a Ház dönti el, hogy mennyi ideig tartson a felfüggesztés ideje.
Egyszerre maximum egy képviselőt lehet felfüggeszteni, kivéve, ha a képviselők csoportosan
szegülnek szembe az elnök utasításaival. Ilyen esetben több képviselő felfüggesztése is
lehetséges.
Ha a felfüggesztett képviselőt (képviselőket) a Ház rendfenntartóival kell kivezettetni a
teremből, az elnök erre felhívja a Ház figyelmét, és az egész ülésszak végéig fenntartják a
felfüggesztést.
A felfüggesztett vagy a terem elhagyására felhívott képviselő bizonyos törvények előkészítése
(private bills) esetén bizottsági tagként továbbra is tevékenykedhet.
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16

A felfüggesztett képviselő felfüggesztésének idejére tiszteletdíjra nem jogosult. Súlyos
rendbontás esetén a házelnök – amennyiben úgy ítéli meg – kérdés nélkül berekesztheti vagy
az általa meghatározott időtartamra felfüggesztheti az ülést.
A parlamenti etikai kódexek klasszikus példája a brit alsóház etikai kódexe.34 Maga a kódex35
rövid, fő fejezetei a kódex célját és tárgyát, a képviselők hivatalos kötelezettségeit, az elvárható
magatartás általános elveit, a magatartási szabályokat (nagyon általánosan megfogalmazva), a
pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó bejelentési és nyilatkozattételi kötelezettséget, s az
esetleges etikai eljárást végző parlamenti szervvel szembeni kötelezettséget tartalmazza.36
A kódex fő célja:
 útmutatást adni a Ház tagjainak arra vonatkozóan, hogy parlamenti kötelezettségeik
teljesítése során mi a tőlük elvárt, széles értelemben vett magatartás és viselkedés;
 biztosítani a nyitottságot és az elszámoltathatóságot annak érdekében, hogy a
nyilvánosság parlamenti munkába vetett bizalma és hite erősödjön.
Az etikai kódex megsértésének vizsgálata során az eljárásban a kódex alapelvei (önzetlenség,
megvesztegethetetlenség, objektivitás, elszámoltathatóság, nyitottság, becsületesség, vezetői
példamutatás) sérülésének esetleges bekövetkeztét vizsgálják. A képviselők által követendő és
velük szemben elvárt általános magatartásra vonatkozóan a kódex kimondja, hogy úgy kell
viselkedniük, amely fenntartja és erősíti a közbizalmat és a parlament tisztességébe vetett hitet.
Emellett soha nem cselekedhetnek úgy, amely a képviselőház vagy tagjai jó hírnevét
veszélyeztetné. A kódex fontos eleme a képviselőház tagjai anyagi és nem anyagi
érdekeltségeinek regisztrációja és bejelentése.
Az etikai kódex megsértésének gyanújára vonatkozó bejelentéseket első lépésben az Ügyrendi
Biztos (Comissioner for Standars)37 vizsgálja. A biztos két alapfeladata a képviselői pénzügyi
érdekeltségek nyilvántartásának (Register of Members Financial Interests) kezelése és
felügyelete, ill. az etikai kódex megsértésére vonatkozó bejelentések kivizsgálása. Fogadja az
egyes bejelentéseket, kivizsgálja őket, jelentést készít az egyes eljárásokról és megküldi azokat
az etikai vizsgálat második lépcsőjében eljáró Ügyrendi és mentelmi bizottságnak (Commitee
for Standards and Privileges). A vizsgálat során az érintett képviselő együttműködési
kötelezettséggel bír, a vizsgáló bizottság tagjait nem befolyásolhatja. A vizsgálat során érveit,
bizonyítékait a bizottságnak írásban vagy szóban prezentálhatja. A bizottság megvizsgálja,
hogy tegyen-e javaslatot a Háznak valamilyen fegyelmi szankció (bocsánatkérés előírásától a
mandátum felfüggesztéséig, ami fizetés megvonással is jár) kiszabására. Az eddigi leghosszabb
időre vonatkozó felfüggesztési javaslat 12 hónap volt, ez esetben a képviselő maga lemondott.38
FELSŐHÁZ
A felsőház tagjai felett a fegyelmi jogkör gyakorlásának módját a Ház belső szabályai
határozzák meg. A házszabályon kívül első sorban az Etikai kódex (The Code of Conduct for
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http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmcode/735/73501.htm
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Lásd erről részletesen Kardos Krisztina: Parlamenti etikai kódexek – EU tagállamok, Elemzés az országgyűlési
képviselők részére, Infoszolg, 2011.
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Members of the House of Lords),39 melynek középpontjában a Ház tagjainak anyagi
érdekeltségeire vonatkozó bejelentési kötelezettség áll. A kódex célkitűzései megegyeznek az
alsóház kódexében foglaltakkal, azaz útmutatást adni a Ház tagjainak az elvárt viselkedésről,
illetve átláthatóságot biztosítani a nyilvánosság számára. A felsőház kódexe hasonló
alapelveket fogalmazz meg, mint az alsóházé.
Az etikai kódex megsértésének esetén az eljárás során első lépésben parlamenti biztos
(Comissioner for Standards) vizsgálja ki a szabályok megsértésének körülményeit, jelentést
készít, amelyet a Ház megfelelő bizottsága (Committe for Privileges and Conduct)
természetesen az érintett tag meghallgatásával is megtárgyal, észrevételez. A jogsértéssel
kapcsolatos végső döntést maga a felsőház mondja ki.40
A felsőház tagjaival szemben élhetnek a felfüggesztéssel, a felfüggesztett tagok nem
igényelhetnek napidíjat (a felsőházi tagok illetményben nem részesülnek), nem vehetnek részt
az ülésen, nem léphetnek be az épületbe sem, belépésre jogosító igazolványukat a felfüggesztés
idejére érvénytelenítik.41
ÉSZTORSZÁG
Az észt parlament: Riigikogu
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 101 fő
A házszabály42 értelmében a szavazás előtt ellenőrizni kell, hogy a határozatképességhez
szükséges létszám megfelelő-e (77. cikk). Szankcióról a házszabály nem rendelkezik. A média
azonban rendszeresen közöl adatokat a részvételi statisztikáról, és a frakciókon belül is
többnyire van informális megállapodás a megjelenési szabályokról.43
Az elnök biztosítja az ülésterem és karzat rendjét (66. cikk). Ha a felszólaló túllépi a
megengedett időkeretet, a levezető elnök megkéri a képviselőt, hogy fejezze be a felszólalását.
Ha a képviselő eltér a témától, az elnök felszólítja, hogy maradjon a tárgynál. Amennyiben a
képviselő nem tesz eleget a felszólításnak, az elnök kikapcsolja a mikrofonját. Ha a képviselő
méltatlan kifejezéseket használ felszólalása során, az elnök rendre utasítja, ha a képviselő
továbbra is nem megengedett módon beszél, az elnök kikapcsolja a mikrofonját (72-74. cikk).
Sem pénzbüntetés, sem javadalmazás-csökkentési szankció nincs.44
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FINNORSZÁG
A finn parlament: Eduskunta / Riksdagen
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 200 fő
Az alkotmány 31.(2) cikke szerint a képviselőknek méltósággal és tisztelettudóan kell eljárniuk,
nem léphetnek fel támadóan más személlyel szemben. Amennyiben ezt a képviselő megszegi,
a házelnök figyelmezteti, vagy megvonja tőle a szót. Azt a képviselőt, aki ezt ismételten
megszegi, legfeljebb két hétre felfüggeszthetik a parlament munkában való részvétel alól. 45
A házszabály az ülés rendjére vonatkozóan rövid szabályozást tartalmaz, mely elsősorban a
karzatra vonatkozik. E szerint a tetszésnyilvánítás nem megengedett az ülésen. A karzaton
tartózkodó személyeknek be kell tartaniuk a rendre vonatkozó szabályokat. Szükség esetén az
elnök elrendelheti a karzat kiürítését (66. cikk).46
A fegyelmi ügyben érintett képviselőnek joga van arra, hogy a Házbizottság meghallgassa és
álláspontját kifejthesse a vele szemben felhozott fegyelmi jellegű vádakkal kapcsolatban. A
végső döntést az ügyben a parlament hozza meg, amivel szemben a képviselő az alkotmány 21.
cikke alapján kereshet jogorvoslatot. E cikk azt mondja ki, hogy mindenkinek joga van ügyének
megfelelő és késedelem nélküli jogi, bírósági vagy más hatóság által biztosított eljárásához,
illetve jogaihoz vagy kötelezettségeire vonatkozó döntéshez, melyet bíróság vagy más
független igazságszolgáltatási szerv hozott.47
FRANCIAORSZÁG
A francia parlament: Parlement
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Assemblée nationale – 577 fő
Felsőház: Sénat – 348 fő
ALSÓHÁZ
A képviselők kötelesek megjelenni a plenáris üléseken, de írásban, részletes indokolással
kérhetik, hogy engedélyezzék a távollétüket egyes ülésekről. Az a képviselő, aki egy ülésszak
során a szavazások kevesebb, mint kétharmadán van jelen, az erre az időre járó díjazása
egyharmadától esik el; amennyiben kevesebb, mint a szavazások felén jelenik meg, a bírság a
duplájára emelkedik.
A házszabály48 XIV. fejezete foglalja össze a fegyelmi intézkedéseket. A rendbontó
képviselőkkel szemben:
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rendreutasítás vagy megintés;
a rendreutasítás jegyzőkönyvbe vétele;
megrovás;
megrovás és ezzel egyidejűleg határozott idejű felfüggesztés alkalmazható.

Egyedül az elnök jogosult meginteni a képviselőket. Minden demonstráció, rendbontás tilos, az
ilyen magatartást tanúsító képviselőket megintik.
Az a képviselő, akit megintettek és nincs joga felszólalásra, nem magyarázhatja meg a
rendbontó magatartása okát az elnök engedélye nélkül. Ugyanazon ülés során előforduló
második megintést jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Már az első intést is jegyzőkönyvbe kell
venni, ha a képviselő megkérdőjelezi, provokálja, fenyegeti valamelyik vagy több
képviselőtársát. A jegyzőkönyvben rögzített megintés automatikusan a havi járandóság
egynegyedének elvesztésével jár. A képviselő megrovásban részesül, ha a jegyzőkönyvben
rögzített megintést követően sem követi az elnök rendelkezéseit, vagy ha zavarja a Ház
munkáját.
A képviselő megrovásban részesül, és átmenetileg felfüggesztik, ha:
 az első megrovást követően is folytatja a rendzavarást, vagy már két megrovásban is
részesült;
 tettlegességhez folyamodott az ülés során;
 becsmérelte a Házat vagy az elnököt;
 provokálta, vagy fenyegette a köztársasági elnököt, a miniszterelnököt, vagy a
kormánytagokat.
A határozott időre felfüggesztett képviselő nem vehet részt a Ház munkájában, és nem jelenhet
meg a Házban a felfüggesztésétől számított 15. nap eltelte előtt. Ha a képviselő a felfüggesztése
alkalmával megtagadja a Ház elhagyását, az ülést felfüggesztik. Ilyen esetben, valamint ha a
képviselőt már másodjára függesztik fel – megrovással egyidejűleg – a felfüggesztés időtartama
30 ülésnap.
Amennyiben a képviselő erőszakosan viselkedik képviselőtársával a fegyelmi folyamatba a
Házelnökség (Bureau) kapcsolódik be. Az elnök e testületnél indítványozhatja a megrovást és
a felfüggesztést. Ha az elnök nem tesz erre javaslatot, bármely képviselő írásban kérheti erre az
elnökséget. Az elnökség előtt az érintett képviselő köteles megjelenni, az elnökség bármilyen
– korábban említett – fegyelmi intézkedést kiszabhat rá. Amennyiben felfüggesztik képviselői
megbízatását, azonnal el kell hagynia a Házat (74. cikk).
A megrovásról és a felfüggesztéssel súlyosbított megrovásról a Ház vita nélkül határoz, az
elnök javaslatára. Amennyiben egy képviselő ellen bármilyen fegyelmi intézkedés van
folyamatban, a képviselőnek joga van a meghallgattatáshoz saját személyében vagy akár egy
másik képviselő által képviselve (75. cikk). Amennyiben a megrovást a Ház megszavazza, a
megrovásban részesített képviselő egy hónapig csak a járandósága felére jogosult. A
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megrovással egyidejűleg felfüggesztett képviselő két hónapig csak a járandósága felére
jogosult.
Ha a képviselő akadályozza a vita vagy a szavazás lefolytatását, megtámadja képviselőtársát az
ülésteremben, és nem engedelmeskedik az elnök rendreutasításának; az elnök elhalasztja az
ülést és összehívja az elnökséget. Az elnökség a megrovás mellett felfüggesztheti a képviselőt,
aki ilyen esetben hat hónapig csak a járandósága felére jogosult. Amennyiben a támadás
bűncselekménynek minősülhet, az elnök értesíti az esetről a főügyészt (77. cikk).
A szavazás során tanúsított rendbontó magatartás esetén a képviselő egy hónapig csak a
járandósága felére jogosult. Ha a képviselő ugyanazon az ülésen megismétli a rendbontást, a
büntetés időtartama hat hónapra emelkedik.
Ha a képviselő az üléstermen kívül, a Ház egyéb helyiségében tanúsít súlyos rendbontó
magatartást, a folyamatban lévő ülést fel kell függeszteni, egyéb esetben a legközelebbi ülésen
be kell jelenteni az esetet. Az ügyben érintett képviselőnek joga van magyarázatot adni a
magatartására. Az elnök elrendelheti, hogy a képviselő hagyja el az üléstermet, és azt is, hogy
a képviselő a törvényhozás épületében tartózkodjon. Amennyiben a képviselő ellenszegül és az
ülésteremben rendzavarás áll fenn, az elnök az ülést berekesztheti. Emellett az elnökség minden
ilyen esetben köteles a főügyészt értesíteni (78. cikk).
A francia nemzetgyűlésben 1958 és 2005 között összesen tíz esetben fordult elő, hogy a
leggyengébb fegyelmi szankciót (rendre utasítás) rótták volna ki egy képviselővel szemben.
1984-ben volt egy eljárás, amelyben megrovásban részesült egy képviselő. 49
FELSŐHÁZ
A házszabályban50 a távollét nincs szankcionálva, de írásban kell engedélyt kérni rá, ha több
ülést is érint (34. cikk).
A házszabály XVII. fejezetének fegyelmezési rendelkezései megegyeznek az alsóházi
szabályokkal, az alábbi eltérésekkel:
 megrovás esetén a szenátornak egy hónapra egyharmadával lecsökkentik a fizetését,
valamint az összes alapfizetésen kívüli juttatását megvonják;
 megrovás és ezzel egyidejű felfüggesztés esetén két hónapra egyharmadával csökkentik
a fizetését, valamint az összes alapfizetésen kívüli juttatását megvonják (92-97. cikk).
A fenti két szankció esetleges alkalmazása esetén a szenátornak vagy képviselőjének joga van
a meghallgattatáshoz. A szankció kiszabásáról a házelnök javaslatára a Ház vita nélkül szavaz.
Ilyen fegyelmi eljárásra 1958 óta nem volt példa a francia Szenátusban.51
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GÖRÖGORSZÁG
A görög parlament: Vouli Ton Ellinon
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 300 fő
Az alkotmány kimondja, hogy ha valamely képviselő egy hónapon belül több mint öt ülésről
igazolatlanul marad távol, minden hiányzásáért a havi tiszteletdíjának 1/30-ad része levonandó
(63. cikk (3)).52
A parlament elnöke gondoskodik az akadálytalan munkavégzésről, a rend fenntartásáról, e
körben fegyelmi intézkedéseket tehet. Ötven képviselő javaslatára a parlament megróhatja a
parlament elnökét vagy az állandó bizottság tagját, melynek következménye tisztségének
megszűnése (65. cikk).
A házszabály53 szerint a képviselőknek jelen kell lenniük a rendes és a rendkívüli üléseken.
Minden ülésen jelenléti ív készül. A hiányzásra feljogosító indokokat és azok elfogadásának
módját a házelnök külön határozatban szabályozza, a bizottsági elnökök egyetértésével.
Ha egy képviselő havi öt alkalomnál több esetben nem vesz részt az ülésen, írásban be kell
jelentenie. A hiányzásukat bejelentő képviselők száma adott időben nem haladhatja meg az
összes képviselő számának 1/6-át. Amennyiben egy képviselő igazolatlanul hiányzik, a fent
említett és az alkotmányban is szereplő összeg kerül levonásra a tiszteletdíjából. A
képviselőnek lehetősége van arra, hogy a házelnöknél megindokolja hiányzását. Ha ezt nem
teszi, vagy az elnök nem fogadja el azt, akkor történik a levonás (76. cikk).
A képviselők kötelesek a házszabályt betartani és az elnök instrukcióit követni. Azokkal a
képviselőkkel szemben, akik a házszabályt megszegik és nem megfelelő módon viselkednek a
plenáris vagy bizottsági ülésen, az elnök fegyelmi eljárást indíthat.
A görög házszabály tételesen felsorolja a nem megfelelő viselkedés formáit: Ezek a
következők:
 az ülés vagy vita lefolytatásának akadályozása zajkeltéssel vagy bármely más
rendzavaró módon;
 az éppen felszólaló képviselő beszédének helytelenítése vagy megszakítása az ő vagy
az elnök beleegyezése nélkül;
 elnöki engedély nélküli felszólalás;
 rendzavaró cselekvés folytatása;
 az elnökséggel, a parlamenti munkával vagy a parlament küldetésével szembeni
tiszteletlenség kimutatása;
 az elnök utasításainak be nem tartása, nem követése;
 a köztársasági elnökkel, a képviselőkkel, az elnökséggel, és a kormánytagokkal
szembeni támadó és agresszív nyelv használata;
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 az alkotmánnyal és a politikai intézményekkel szembeni, szavakban vagy tettekben
megnyilvánuló megvetés, lenézés.
A házszabály négyféle fegyelmi szankciót különböztet meg, amelyeket mind a plenáris, mind
a bizottsági ülésen felmerülő fegyelmi esetekben alkalmazhatnak. A fegyelmi
következményeket még azon az ülésen kiszabják, amelyen a nem megfelelő magatartást a
képviselő tanúsította. A szankciók a következők lehetnek:
 rendreutasítás: amennyiben a képviselő szavait visszavonja, vagy elnézést kér
viselkedéséért, vagy magyarázatot ad viselkedésére, nem lép életbe e szankció.
 a szó megvonása: ha a képviselő folytatja a nem megfelelő viselkedést, az elnök
megvonhatja tőle a szót. Mielőtt ezt tenné, felállva felszólítja a képviselőt, hogy hagyja
abba a nem megfelelő magatartás tanúsítását.
 megrovás: az elnök megrovási indítványt nyújt be a Háznak. A képviselő öt percet
kap, hogy megmagyarázza viselkedését. Ha az elnök fenntartja az indítványt, a Ház
vita nélkül határoz. Ez esetben a képviselő havi tiszteletdíjának ¼-e levonásra kerül.
 időszakos felfüggesztés: ez három esetben fordulhat elő:
o a képviselő folytatja a nem megfelelő magatartást a megrovásra vonatkozó
indítvány elindításától függetlenül;
o erőszak vagy erőszakkal való fenyegetés alkalmazása, ami más képviselő vagy a
Ház feladatának teljesítését akadályozza;
o a szabad és korlátozás nélküli szavazási eljárás szándékos vagy bármilyen módon
történő akadályozása.
Ezen esetekben az elnök azonnal elrendelheti a képviselő kivezettetését vagy azonnali
magyarázatot kérhet. Az elnök saját vagy a képviselők 1/20-ának javaslatára további 15 napra
rendelhet el felfüggesztést. Mindezt összesen három, egy a kizárást támogató, egy ellenző és
az érintett képviselő meghallgatását követően, kézfelemeléssel történő szavazással történik.
A felszólalásra mindenkinek tíz perc áll rendelkezésére.
A felfüggesztés mind a plenáris, mind a bizottsági ülésekre vonatkozik. Emellett a tiszteletdíj
félhavi összege is levonásra kerül. A felfüggesztett képviselő a névszerinti és a titkos
szavazáson részt vehet, annak végén az üléstermet el kell hagynia (77 - 81. cikk).
HOLLANDIA
A holland parlament: Staten-Generaal
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Tweede Kamer der Staten-Generaal – 150 fő
Felsőház: Eerste Kamer der Staten-Generaal – 75 fő
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Az alkotmány54 67. cikk első bekezdése szerint a kamarák egyenkénti vagy együttes ülésen
csak akkor tanácskozhatnak és dönthetnek, ha a tagok több mint fele jele van.
ALSÓHÁZ
Az elnök engedélyezhet olyan rövid felszólalást vagy közbeszólást, amely bármilyen bevezetés
nélkül rövid kijelentést vagy kérdést tartalmaz.
Ha a felszólaló eltér a tárgytól, az elnök felszólítja, hogy térjen vissza arra. A rendreutasítás
szankciójával a következő esetekben élhet: ha egy képviselő vagy egy miniszter támadó
hangnemet használ, zavart kelt, megszegi a zárt üléssel kapcsolatos titoktartási kötelezettséget,
egyes dokumentumok bizalmas adatai kezelésére vonatkozó szabályokat, illetve ha helyeslését
fejezi ki vagy felbújt valakit törvénytelen cselekedetre. Ez esetekben a képviselőt egyidejűleg
az a jog is megilleti, hogy szavait visszavonja.
Amennyiben a felszólaló ezzel nem él és folytatja a fent leírt magatartást vagy azok egyikét, az
elnök megvonhatja tőle a szót. Ez esetben a napirend további vitájában nem vehet részt.
Az elnök ki is zárhatja az érintett képviselőt, illetve azt, aki a további vitában a fent leírt
magatartást tanúsítja. A házszabály azt is kimondja, hogy az elnöki döntésekkel szemben a
Házhoz nem lehet fellebbezni (57-62. cikk).55
FELSŐHÁZ
Az elnök felelős a házszabály és a rend betartásáért. Felügyeli az ülést megfigyelők
magatartását is, amennyiben azok megsértik a szabályokat, elrendelheti a felelős személyek
kitiltását a karzatról. Az ülést adott estben fel is függesztheti, vagy elrendelheti a szenátus
helyiségeinek elhagyását (Házszabály 79-80. cikk).56
Az elnök felszólíthatja a felszólaló képviselőt, hogy ne térjen el a tárgytól. Ha valaki sértő
kifejezést használ, vagy más módon sérti meg az ülés rendjét, az elnök lehetőséget adhat neki,
hogy vonja vissza szavait. Amennyiben a felszólított nem él ezzel a lehetőséggel, az elnök
ismételten eljárhat vele szemben. Amennyiben a felszólaló nem reagál a felszólításra, vagy nem
tartja be a titoktartási kötelezettségét, az elnök megszakíthatja a felszólalást (94-97. cikk).
HORVÁTORSZÁG
A horvát parlament: Hrvatski Sabor
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 151 fő
A házszabály57 III. fejezete foglalja össze a magatartási szabályokat.
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Az elnök a következő fegyelmi szankciókkal élhet:
 figyelmeztetés;
 figyelmeztetés és a szó megvonása;
 kizárás az ülésről.
A szankció kiszabása végleges és nem vitatható. Fegyelmi szankció a következők miatt
szabható ki:





tárgytól való eltérés;
elnöki engedély nélküli felszólalás;
másik képviselő félbeszakítása vagy felszólalásának más módon való akadályozása;
szókérés ügyrendi kérdésben, s amikor az elnök megadja, a felszólaló mégsem ügyrendi
tárgyban szólal fel;
 az elnök vagy más képviselő becsmérlése, inzultálása;
 a képviselő viselkedésével eltér a Házbeli viselkedés általános szabályaitól;
 az ülés rendjének más módon történő megzavarása (239. cikk).
Kizárás esetén a képviselőnek azonnal el kell hagynia az ülést, amennyiben nem teszi meg, a
kizárás időtartamát az elnök megduplázhatja azt. Emellett az ülést berekeszti és a parlamenti
őrséggel a képviselőt kivezettetheti, illetve felkérheti az őrséget, hogy akadályozza meg a
képviselő esetleges visszatérését az ülésterembe (241. cikk).
A kizárással szemben a képviselő jogorvoslattal élhet. Kérését írásban és magyarázattal ellátva
kell benyújtani a házelnöknek, aki befogadja azt 24 órán belül a szankció kiszabás után. A
kérést az elnök minden képviselőnek eljuttatja. Ha a képviselő nem a megfelelő formában vagy
a határidőt túllépve küldte be kérelmét, a jogorvoslattól elesik. A felülvizsgálati kérelmet a
következő ülésen napirendre veszik, amelyhez az Alkotmányügyi és ügyrendi bizottság
véleményt készít. Erre a kézhezvételtől számítva 24 óra áll rendelkezésre. Amennyiben nincs
ülés ez idő alatt, a bizottság a következő ülés kezdetére készíti el állásfoglalását. A Ház a
bizottság állásfoglalása alapján, vita nélkül dönt. Ez esetben az érintett képviselőnek és az
Alkotmányügyi és ügyrendi bizottság jelentéstevőjének van jogosultsága felszólalni, maximum
ötperces keretben. A parlament megerősíti vagy érvényteleníti a fegyelmi szankciót. Döntése
végleges (242-243. cikk).
Az ülést megzavaró egyéb személyeket (nem képviselőket), az elnök a parlamenti őrséggel
kivezettetheti (244. cikk).58
ÍRORSZÁG
Az ír parlament: Oireachtas
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Dáil Éireann – 158 fő
Felsőház: Seanad Éireann / Senate – 60 (jelenleg 49) fő
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Az alkotmány szerint mindkét kamara megalkotja saját szabályzatát és ügyrendjét, és ezekhez
jogosult szankciókat fűzni megsértésük esetére. A kamarák megvédhetik önmagukat minden
zavaró tényezőtől, személytől, akik akadályoznák őket feladataik ellátásában (15. cikk 10.).59
ALSÓHÁZ
A házszabály60 58. cikke értelmében a képviselők nem használhatnak rágalmazó jellegű
kifejezéseket. Amennyiben az ülés során egyértelmű rágalmazó, becsületsértő kifejezés
hangzik el, a házelnöknek gondoskodnia kell arról, hogy az fenntartás nélkül visszavonásra
kerüljön.
Ha a képviselő megtagadja a kijelentés fenntartás nélküli visszavonását, akkor a házelnöknek
kell kezelnie az ügyet. Abban az esetben, ha a képviselő a Mentelmi és Eljárási bizottsághoz
fordul, a házelnöknek további teendője nincs.
Ha a sértett képviselő beadványa bizottság elé kerül, a bizottság minden esetben jelentést készít
a háznak az ügyről, és szükség szerint felszólíthatja magyarázatadásra az érintett képviselőt.
Amennyiben a képviselő nem hajlandó tisztázni magát a ház előtt, az elnök megrovásban
részesíti. Amennyiben a képviselő rendbontó módon viselkedik, az elnök utasíthatja, hogy
hagyja el az üléstermet, ilyen esetben az adott ülésnapon már nem térhet vissza (61-63. cikk).
Ha az elnök úgy ítéli meg, hogy súlyosabb szankcióra lehet szükség, felkéri a Házat, hogy
szavazzanak a képviselő felfüggesztéséről. A képviselői tevékenységet első alkalommal két
ülésnapra, második alkalommal négy ülésnapra a további alkalmakkal nyolc ülésnapra lehet
felfüggeszteni. A képviselő a felfüggesztés idején a Ház egyéb helyiségeiben sem tartózkodhat.
Amennyiben a képviselő levelet intéz az elnökhöz, amelyben elnézést kér a magatartásáért, az
elnök azt megosztja a Házzal, majd szavazásra bocsátja a felfüggesztés hatályon kívül
helyezésének kérdését. A felfüggesztett képviselő a felfüggesztése idején is köteles a bizottsági
munkában részt venni.
FELSŐHÁZ
A házszabály61 a szenátorok felfüggesztésével kapcsolatban ugyanolyan szabályokat állapít
meg, mint a képviselőkre, azzal az eltéréssel, hogy az első felfüggesztés idején egy hétre,
második alkalommal két hétre, ezt követően egy hónapra függesztik fel tevékenységét és nincs
rendelkezés a felfüggesztés hatályon kívül helyezésének lehetőségéről.
Folyamatos hangzavar esetén az elnök elhalaszthatja az ülést a következő ülésnapra, vagy egy
általa megnevezett más időpontra (49-53. cikk).
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LENGYELORSZÁG
A lengyel parlament: Zgromadzenie Narodowe
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Sejm – 460 fő
Felsőház: Senat – 100 fő
ALSÓHÁZ
A házszabály62 rendelkezései alapján a képviselők kötelesek megjelenni a Ház ülésein. Ha a
képviselő nem tud megjelenni a Ház ülésén, azt előre kell jeleznie, amennyiben ez lehetséges.
A hiányzás okát, az erről szóló nyilatkozatot az elnöknek kell benyújtani. A képviselő fontos
okokból kérhet engedélyt a távollétre. Amennyiben távolléte a két hetet meghaladja, arra az
időre nem járnak a juttatások (7-8. cikk).
Egy napi igazolatlan hiányzás esetén az elnök levonja a képviselő alapfizetésének és
juttatásainak egyharmincad részét. Ugyanez a szabály akkor is, ha az ülésnapon ugyan
megjelenik, de a szavazások kevesebb, mint egyötödén vesz részt a képviselő. A képviselőt az
elnök értesíti a megvonásokról (24. cikk).
A házszabály és a Ház rendjének betartását az házelnök felügyeli. Fegyelmi jogosítványai
között az elnök felszólíthatja a képviselőt, hogy ne térjen el a tárgytól. A második megintést
követően – ha a képviselő továbbra is eltér a tárgytól – az elnök megvonhatja tőle a szót. Az
elnök először meginti, majd megrovásban részesíti azt a képviselőt, aki lehetetlenné teszi a vita
folytatását.
Az elnök úgy is dönthet, hogy kizárja a korábban már megintett képviselőt az ülésről, ha
folyamatos rendzavarásával lehetetlenné teszi a vita lefolytatását. A kizárt képviselőnek rögtön
el kell hagynia az üléstermet. Amennyiben ezt nem teszi, úgy az elnök felfüggeszti az ülést. A
képviselőnek a kizárás ellen jogorvoslati lehetősége van: a Szejm elnökségétől kérheti az elnök
döntésének felülvizsgálatát. Az elnökség az Ügyrendi bizottsággal konzultálva hozza meg a
végső döntést. Amíg a döntés nem születik meg a képviselő nem vehet részt az ülésen. A
döntésről az elnökség azonnal, de nem később, mint a következő ülésen értesíti a felülvizsgálat
eredményéről a Házat (175. cikk).
Kizárás esetén az elnök elrendeli a képviselő fizetésének és juttatásainak csökkentését. Ebben
az esetben az elnökség határozatot hozhat a fizetés maximum felének levonására vagy a
parlamenti juttatásainak maximum hat havi felfüggesztésére. Itt is van jogorvoslati lehetőség:
a határozat meghozatala után a képviselőnek jogában áll, hogy kérvényezze az elnökségnél a
határozat felülvizsgálatát. Az elnökség a Seniorok Tanácsával való konzultáció után elvégzi a
felülvizsgálatot. A fizetés és a juttatások csökkentése csak a határozat meghozatala utáni 7.
napon vagy a felülvizsgálat után kezdődhet meg. A levonásra vonatkozó információk
nyilvánosak (25. cikk).
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Külön törvényben meghatározott feladatainak nem teljesítése, vagy elhanyagolása esetén a
házelnökség illetve a házszabály által előírt feladatainak nem teljesítése esetén a képviselők
tevékenységével és az Ügyrendi bizottság az alábbi szankciókat alkalmazhatja (21-22. cikk):
 feddés;
 figyelmeztetés;
 megrovás.
Ha a képviselő nem ért egyet a házelnökség által alkalmazott szankcióval, kifogásolhatja a
döntést a Ház előtt. Ebben az esetben a Ház szavaz és a házelnökség határozatát hatályon kívül
helyezi, vagy hatályában fenntartja. Ha a képviselő nem ért egyet az ügyrendi bizottság által
alkalmazott szankcióval, a házelnökségnél kifogásolhatja annak döntését. Az elnökség a
bizottság határozatát hatályon kívül helyezi, vagy hatályában fenntarthatja (21-22. cikk).
FELSŐHÁZ
A szenátorok a jelenlétet a jelenléti ív aláírásával vagy szavazáson való részvétellel igazolják.
Akadályozatás esetén 14 napon belül a házelnöknél vagy bizottság esetén a bizottság elnökénél
írásban indokolni kell a hiányzást. Elfogadott indoklás a betegség, közeli hozzátartozó
ápolásának kötelessége, hivatalos kiküldetés, két bizottsági ülés egy időbe esése. A fizetés és a
napidíj levonásának szabályai ugyanazok, mint az alsóház esetén. A szenátor a házelnök
döntése ellen 14 napon belül jogorvoslatot nyújthat be a Szenátus elnökségéhez. Az elnökség
döntése végleges (22. cikk).63
A Szenátus, a Nemzetgyűlés vagy szervei munkáját a rend és a vonatkozó szabályok be nem
tartásával akadályozó képviselők esetén a Szenátus elnöke léphet fel. Fegyelmi szankcióként
csökkentheti
 a szenátor havi fizetését maximum 50 százalékkal maximum három hónapra;
 a szenátor parlamenti juttatásait maximum havi félösszegnyit maximum három hóra;
 vagy visszavonhatja a juttatásokhoz való jogosultságát (25. cikk).
A csökkentés mértékét és időtartamát az elnök jogosult meghatározni. A szenátor jogorvoslatért
14 napon belül az elnökség fordulhat, annak döntése viszont végleges hatályú.
Az ülés rendjéért a Szenátusban az elnök felel. Rendzavarás esetén az elnök többféle
szankcióval élhet:
 figyelmezteti a szenátort;
 figyelmeztet és ezt a jegyzőkönyvben rögzítik;
 kizárja a szenátort az ülésről, amennyiben a figyelmeztetés ellenére is folytatódik a
rendzavarás;
 az ülés felfüggesztése.
A második és harmadik esetben a szenátor fellebbezhet az Ügyrendi, etikai és szenátori ügyek
bizottsághoz, amely vagy érvényteleníti, vagy fenntartja az elnöki döntést. Az elnök vagy
elfogadja a bizottság döntését vagy a Szenátust kéri meg végleges döntés meghozatalára (47.
cikk).
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LETTORSZÁG
A lett parlament: Saeima
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 100 fő
Az alkotmány szerint senki nem vonható felelősségre azért, ha beszámolókat készít és terjeszt
a parlament (és bizottsági) üléseiről, amennyiben azok megfelelnek a valóságnak. Zárt ülésről
csak a parlament hozzájárulásával szabad beszámolót készíteni (34. cikk)64.
A házszabály65 értelmében minden képviselő köteles részt venni az üléseken. A képviselők
ülésszakonként egyszer, maximum egy hetes időtartamra kérhetnek engedélyt a távollétre. Erre
az időszakra a képviselők nem kapnak fizetést (7. cikk).
Azok a képviselők, akiket kizártak a Ház üléséről, vagy igazolatlanul hiányoznak, mulasztott
ülésenként a havi alapfizetésük 20 százalékának megfelelő büntetést kötelesek fizetni. A
büntetés a fizetésükből levonásra kerül. A képviselő a Ház döntése alapján többek között azért
is kizárható a parlamentből, ha a folyó ülésszak idején igazolatlanul hiányzik a Ház üléseinek
több mint feléről. A bármilyen okból hiányzó képviselő nevét jegyzékben rögzítik. Ha a
képviselő több mint az ülések feléről hiányzik igazolatlanul, kizárható a Házból és elveszítheti
a mandátumát (14-18. cikk).
Amennyiben a felszólaló, vagy az ülés más résztvevője figyelmen kívül hagyja az ülésvezető
figyelmeztetését, vagy a Ház képviselőjére nézve sértő, tiszteletlen megjegyzéseket tesz, vagy
zavarja az ülés rendjét, az ülésvezető felhívhatja a figyelmét az ülés rendjének betartására,
megvonhatja tőle a szót, vagy – kirívó engedetlenség esetén – kezdeményezheti, hogy a Ház
kizárja az illetőt az ülésekről 1-6 alkalomra.
A kizárandó személy, vagy frakciója képviselője által elmondott magyarázat meghallgatása
után a Ház vita nélkül dönt a kizárásról. A képviselő kizárásáról szóló döntés titkos szavazás
útján történik. A kizárt személy nem lehet jelen az ülésteremben.
Hangzavar vagy egyéb rendzavarás esetén, az elnök kalapácsütéssel figyelmezteti a
képviselőket. Amennyiben az elnök nem tudja helyreállítani a rendet, elhagyja az üléstermet,
ami az ülés félórára való felfüggesztését jelenti. Amennyiben a hangzavar folytatódik, az ülés
felfüggesztése után is, az elnöklő személy berekeszti azt (74-76. cikk).
LITVÁNIA
A litván parlament: Seimas
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 141 fő
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Az alkotmány szerint a parlament ügyrendje, amely törvényi szintű jogszabály, határozza meg
tevékenységének rendjét (76. cikk).66
A házszabály67 11. cikke értelmében a plenáris vagy bizottsági ülésről való hiányzás esetén a
bizottság titkársága rögzíti a hiányzásra vonatkozó esetleges képviselői észrevételeket, az
okokat, és a szükséges dokumentumokat megküldi az Etikai és eljárási bizottságnak. Az
indokoltságra vonatkozó vita esetén az Etikai és eljárási bizottság dönt a bizottsági elnök és az
érintett képviselő meghallgatásával. Adott hónap hiányzásait összesítik a parlament honlapjára
is felteszik.
Indokolatlan hiányzás esetén a képviselő fizetése annak 30 százalékával csökkenthető, amelyet
a következő hónapban vonnak le. A levonásra vonatkozó döntés a Házbizottság hozza meg,
amely ellen az érintett képviselő 15 napon belül fellebbezhet a parlamenthez, amely a
fellebbezésről dönt (15. cikk).
Amennyiben a Ház valamely tagja vitába kerül más képviselővel, vagy az ülés más
résztvevőjével, figyelmen kívül hagyva az Etikai és eljárási bizottság ajánlását az
érdekkonfliktusok kerüléséről, az elnöklő személy figyelmeztetheti az ülés rendjének
betartására.
Amennyiben a képviselő figyelmen kívül hagyja az elnöklő személy figyelmeztetését, a
figyelmeztetés bekerülhet az ülés jegyzőkönyvébe. Más képviselők vagy képviselők
csoportjának inzultálásáért, tisztességtelen szavazásért, vagy az Etikai és eljárási bizottságnak
a konfliktusok kerüléséről szóló ajánlásának be nem tartásáért való figyelmeztetések rögzítésre
kerülnek az ülés jegyzőkönyvébe. A képviselő – akinek ilyen figyelmeztetést indítványoztak –
a szavazás előtt maximum 3 percben lehetőséget kap viselkedése megmagyarázására.
A képviselő átmeneti időre kiutasítható az ülésről, ha:
 figyelmeztetés után is folytatja az ülés munkájának megzavarását, vagy nem tartja be az
Etikai és eljárási bizottságnak a konfliktusok kerüléséről szóló ajánlását;
 az ülés idején erőszakra szólít fel, vagy erőszakosan cselekszik;
 nyilvánosan inzultálja vagy fenyegeti a köztársasági elnököt, a Házat, a házelnököt, a
képviselőket, a kormányt vagy a miniszterelnököt az ülés idején;
 rágalmazza valamelyik képviselőtársát.
A képviselő ülésteremből való kiutasításáról a Ház jelenlévő képviselőinek egyszerű
többségével határoz az ülést vezető személy, vagy az Etikai és eljárási bizottság javaslata
alapján.
Az ideiglenes kizárás időtartamáról minden egyedi esetben a Ház dönt, de nem lehet több tíz
ülésnapnál. Amennyiben a kizárás ideje nem kerül meghatározásra, az az adott ülés végéig való
kizárást jelenti. Az ülésről való kizárás idején a képviselő nem szavazhat az ülés felfüggesztése
idején sem. Amennyiben az ülésről ideiglenesen kiutasított képviselő nem hagyja el az
üléstermet, az ülést az elnök felfüggeszti és rendfenntartókkal vezetteti ki a büntetett képviselőt.
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Ebben az esetben a kiutasítás az elnök döntése alapján 5 ülésre hosszabbodhat. A kiutasított
képviselő nem kap fizetést az eltiltás idejére (20-21.cikk).
LUXEMBURG
A luxemburgi parlament: Chambre des Députés
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 60 fő
A házszabály68 9. fejezete, valamint a 47-48. cikke foglalja össze a magatartási szabályokat69.
Ennek értelmében az alábbi intézkedéseket lehet alkalmazni a képviselőkkel szemben:





jegyzőkönyvbe foglalt megintés;
megintés és a hozzászólás jogának megvonása;
jegyzőkönyvbe foglalt megrovás;
átmeneti felfüggesztés és megrovás, a havi alapfizetés megvonásával.

A rendbontó képviselőt az ülést vezető elnök inti meg. Amennyiben ugyanazon ülésen
másodszor is rendre intik a képviselőt, ezzel együtt automatikusan megvonják tőle a szót, és az
ülés hátralévő idején nem szólalhat fel.
A megintett képviselő csak az ülés végén indokolhatja meg rendbontó viselkedését, kivéve, ha
az elnök ezt korábban is megengedi. A képviselő indoklása után az elnök dönt a szankció
fenntartásáról vagy visszavonásáról. A képviselő vagy az ő nevében felszólaló másik
parlamenti képviselő maximum 10 percben adhat magyarázatot a viselkedésre. Ha a képviselő
elnézést kér az elnökkel szembeni tiszteletlenségért és a rendzavarásért, azonnal mentesül a
szankció alól.
Az elnök a jegyzőkönyvben rögzített megrovást ad annak a képviselőnek, aki
 a szó megvonását követően is rendbontóan viselkedik;
 tömeges rendbontást provokál a Házban.
Az elnök átmenetileg kizárja a képviselőt az ülésről, aki
 ellentmond a megrovásnak, vagy aki már két alkalommal is kapott az ülés folyamán
jegyzőkönyvben rögzített megrovást ;
 rendbontásra hív fel;
 aki megsérti (gyalázza, inzultálja) a parlamentet vagy az elnököt.
Kizárás esetén a képviselő nem vehet részt a parlament plenáris és bizottsági munkájában,
valamint a kizárás napjától számított maximum 15 napig (1-3 ülésen) nem jelenhet meg a
parlament épületében. Erre eddig nem volt példa, sem a jelenlegi, sem az elmúlt ciklusokban.70
A nem verbális véleménynyílvánítást nem szankcionálják.
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A szankciókat az elnök jelenti be, kivéve az átmeneti kizárást, amiről az ülésen a képviselők
kézfelemeléssel szavaznak, a kizáráshoz abszolút többség szükséges.
A kizárt képviselő már a rákövetkező napon mentesülhet a szankció következményei alól,
amennyiben írásban elnézést kér az elnöktől vagy a Háztól annak megsértése miatt. A levelet
az elnök a következő ülés alkalmával felolvassa
Amennyiben a képviselő az elnök felszólítására nem hagyja el a termet (átmeneti kizáráskor),
az ülést felfüggesztik. Ebben az esetben, valamint akkor is, ha az átmeneti kizárással már
másodjára sújtják a képviselőt, a kizárás hossza maximum egy hónap (3-6 ülés) lehet.
A megrovás ami átmeneti kizárással is jár, lehetőséget ad a havi tiszteletdíj megvonására is.
Az elnök vagy valamely képviselő írásban javasolhatja megrovás kiszabását az elnöki
tanácsnak (értekezletnek) amennyiben
 az egyik képviselő a másik képviselővel szembe erőszakosan lépett fel;
 egy képviselő a bizottsági munka titkosságára vonatkozó szabályokat megszegte.
Ebben az esetben az elnök összehívja az elnökséget, akik meghallgatják az érintett képviselőt.
Az elnök közli a tanács döntését az érintett képviselővel. Amennyiben a tanács a képviselő
megrovásáról és átmeneti kizárásáról határoz, a teremőrök a képviselőt azonnal kikísérik a
parlamentből. Ilyen esetben a képviselő havi tiszteletdíja is megvonható.
Az elnök egyedül, vita nélkül szabja ki a fegyelmi büntetéseket kivéve az erőszakosan fellépő
képviselő esetét (51.cikk) illetve a ‘megrovás átmeneti kizárással’ esetét.
A szankció alá vont illetve az értekezlet elé meghallgatásra idézett képviselőnek mindig joga
van hozzá hogy maximum 10 percben kifejtse indokait, vagy megbízza valamely
képviselőtársát, hogy ezt megtegye helyette.
Amennyiben tömeges rendbontásra kerül sor a teremben, az elnök figyelmezteti a képviselőket
hogy felfüggeszti az ülést ha a rendbontás folytatódik. Ha a rendbontás folytatódik, az elnök
egy órára felfüggeszti az ülést. Az óra leteltével az ülés folytatódik.
MÁLTA
A máltai parlament: Il-Kamra Tad-Deputati
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 70 fő
A képviselőknek kötelező megjelenniük az üléseken. A képviselő széke megüresedettnek
minősül, ha engedély nélkül több mint két hónapig nem jelenik meg az üléseken. Amennyiben
a képviselő engedély hiányában marad távol a teljes plenáris vagy bizottsági ülésről, a
fizetéséből meghatározott összeget levonnak (Házszabály 155-159. cikk). 71
Az elnök megvonhatja a szót attól a képviselőtől, aki folyamatosan és a korábbi felszólítás
ellenére is eltér a tárgytól, vagy ugyanazokat az érveket ismétli.
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Aki a máltai elnököt, a Házat, vagy képviselőtársát sértő vagy illetlen kifejezéseket használ, és
nem vonja vissza szavait, megrovásban részesül, vagy más megfelelő szankciót alkalmaznak
vele szemben – erről a Ház dönt. A szankcionált képviselőnek helyet kell foglalnia, kivéve, ha
lehetőséget kapott arra, hogy magyarázatot adjon.
A rendbontó képviselőket az elnök saját döntésével vagy a Ház döntése alapján kiutasíthatja az
ülésteremből, ekkor a rendfenntartók vezetik ki a teremből. Ilyen esetben az épületet is el kell
hagynia. Az elnöknek lehetősége van arra, hogy a képviselőt néven nevezve felfüggessze, vagy
felkéri a Házat, hogy az döntsön erről. A folyamatosan rendbontó képviselő felfüggesztéséről
az elnök javaslatára határoz a Ház. A felfüggesztés egy hétre, két hétre, vagy egy hónapos időre
terjedhet attól függően; hogy hányadik alkalommal kellett felfüggeszteni a képviselőt.
Amennyiben a képviselő az elnökhöz címzett írásbeli nyilatkozatában elnézést kér a
viselkedéséért, a Ház szavaz a felfüggesztés hatályon kívül helyezéséről.
Olyan hangzavar esetén, mely lehetetlenné teszi az ülés további folytatását, az elnök
elhalaszthatja az ülést, illetve fel is függesztheti egy általa megnevezett későbbi időpontig (5668. cikk).
NÉMETORSZÁG
A német parlament: Parlament
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Deutscher Bundestag – 631 fő
Felsőház: Bundesrat – 69 fő
Alsóház
Az alaptörvény72 a III. fejezetében szabályozza a Szövetségi Gyűlés (Bundestag) működését.
A 40. cikk (2) szerint az elnök őrködik a házszabály betartása felett, és gyakorolja a
rendfenntartó hatalmat a Bundestag épületében. Jóváhagyása nélkül nem lehet az intézmény
helyiségeiben házkutatást vagy lefoglalást foganatosítani.
A Bundestag házszabálya73 a 36-41. szakaszban rendelkezik a fegyelmezési eljárásról.
Az elnök figyelmezteti a tárgytól eltérő képviselőt, hogy maradjon a tárgynál. A rendbontó és
a Ház méltóságát megsértő képviselőket megnevezheti és megintheti.
Megvonja az elnök a szót, mégpedig akár az adott témában folytatott vita hátralévő részére
kiterjedően is, attól a képviselőtől, akit:
 korábban már háromszor felszólított, hogy maradjon a tárgynál;
 háromszor megintett, és a második megintés után figyelmeztette a harmadik megintés
várható következményeire.
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Kisebb rendbontás vagy a Ház méltóságának megsértése esetén az elnök 1000 euró büntetést
szabhat ki a képviselőre akár úgy is, hogy előtte nem intette meg. Ismétlődés esetén a büntetés
2000 euróra emelkedhet.
Az elnök felfüggesztheti a képviselőt akár előzetes megintés nélkül is, ha az súlyosan rendbontó
magatartást tanúsít. Ilyen esetben utasíthatja is, hogy hagyja el az üléstermet az ülés hátralévő
részére. Mielőtt az ülést berekesztik, az elnök bejelenti, hogy hány ülésnapra – ez maximum
harminc nap lehet – függeszti fel a képviselő tevékenységét.
A felfüggesztett képviselőnek azonnali hatállyal el kell hagynia a képviselőházat. Amennyiben
ezt megtagadja, az elnök figyelmezteti, hogy ez a magatartás a felfüggesztés
meghosszabbításához vezet. A felfüggesztett képviselő a bizottsági üléseken sem vehet részt
felfüggesztése ideje alatt. Ezt a büntetést csak a legsúlyosabb magatartási szabálysértés esetén
alkalmazzák, olyannyira ritka, hogy 1949 óta 21 esetben történt meg, ebből 11 a legelső
választási ciklusban. A több ülésnapra kiterjedő felfüggesztés inkább csak elméleti büntetési
lehetőség.74
A fegyelmi szankcióval vagy pénzbüntetéssel sújtott képviselő kifogással élhet az intézkedés
ellen. A kifogást írásban kell benyújtani a következő ülésnapig. A kifogás elfogadásáról vagy
elutasításáról a Ház vita nélkül dönt a következő ülésnapon. A kifogásnak nincs halasztó hatálya
a felfüggesztésre.
Az elnök felfüggesztheti az ülést, amennyiben a rendzavarás olyan mértéket ölt, hogy
akadályozza a Ház rendes működését. Folyamatos hangzavar esetén az elnök elhagyja a
pulpitust, ami az ülés felfüggesztésével egyenértékű. Később az elnök újra összehívja az ülést.
A Ház ülésén résztvevő (nem képviselő) személyek tekintetében szintén az elnök jogosult
eljárni a rend fenntartása érdekében. Amennyiben a karzaton tartózkodó személyek
helyeslésüknek vagy helytelenítésüknek hangot adnak, vagy rendbontó módon viselkednek, az
elnök utasítására azonnal kivezettethetők, illetve elrendelheti a karzat teljes kiürítését.
A német alkotmány 93. cikk 1. alapján a Szövetségi Alkotmánybíróság eljárhat a parlamenti
többség által megszavazott jogsértő ügyekben, ezáltal ez a fórum az ellenzék jogorvoslati
fóruma lehet.75
OLASZORSZÁG
Az olasz parlament: Il Parlamento
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Camera dei Deputati – 630 fő
Felsőház: Senato della Repubblica – 322 fő

74
75

ECPRD No. 2809. (2015)
Smuk Péter: Ellenzéki jogok a parlamenti jogban – Budapest: Gondolat K., 2008. – 138-139. o.

34

ALSÓHÁZ
A képviselőknek kötelező jelen lenni az üléseken a házszabály76 48. cikke értelmében. Az
indokolatlanul hiányzó képviselők – a Házelnökség (Bureau) által meghatározott szabályoknak
megfelelően – elesnek a napi járandóságuk egy részétől.
Ha valamely képviselő jó hírnevét sértő kijelentés hangzik el a parlamentben, a képviselő
megkérheti az elnököt, hogy jelöljön ki egy bizottságot, amely vizsgálja a vádak
valóságtartalmát. A bizottság a megadott határidőre a Ház elé terjeszti az álláspontját az
ügyben, amely tudomásul veszi azt.
Az elnök meginti a képviselőt rendbontó magatartás (sértő vagy illetlen kifejezés használata,
az ülés menetének zavarása) esetén. A képviselő azonnal vagy az ülés végén az elnök
engedélyével megmagyarázhatja rendbontó viselkedése okát.
Ugyanazon az ülésen kétszer megintett képviselőt, amennyiben a rendbontó magatartással nem
hagy fel, az elnök kizárhatja az ülés további részéről. Ugyanez a helyzet állhat elő – korábbi
megintés hiányában is – ha a képviselő több képviselőtársát vagy a kormány tagjait becsmérlő
kijelentéseket tesz.
Az elnök javaslatot tehet a házelnökségnek a képviselő megrovására és átmeneti
felfüggesztésére (2-15 ülés) súlyosan rendbontó magatartás – tettlegesség, fenyegetőzés az
ülésteremben, vagy a Ház egyéb helyiségében – esetén. Az elnökség döntését a Ház vita nélkül
tudomásul veszi. Amennyiben a képviselő az eltiltás ellenére megkísérli a részvételt az ülésen,
a felfüggesztés ideje a duplájára emelkedik. A Ház épületében, de nem az ülésteremben
előforduló különösen súlyos cselekmények esetén a Házelnök az itt felsorolt szankciók
alkalmazására tehet javaslatot.
Folyamatos hangzavar esetén az elnök elhagyja a pulpitust, ami az ülés felfüggesztésével
egyenértékű. Később az elnök újra összehívja az ülést. Az elnök felfüggesztheti, vagy lezárja
az ülést, amennyiben a rendzavarás olyan mértéket ölt, hogy akadályozza a képviselőház rendes
működését. Amennyiben az elnök lezárja az ülést; úgy kell tekinteni, hogy az ülés a következő
munkanapon folytatódik (58-61. cikk).
FELSŐHÁZ
A házszabály77 első cikke értelmében kötelező a részvétel a szenátus ülésein. Amennyiben a
képviselő indokolatlanul hiányzik, a fizetése arányos részével csökken.
A képviselő jó hírnevét sértő kijelentés esetén ugyanaz az eljárás, mint az alsóházban.
Az ülés menete során a rendbontó képviselővel szemben az alábbi intézkedéseket lehet
alkalmazni:
 megintés (jegyzőkönyvben rögzítve);
 megrovás;
 az ülés hátralévő részéről történő kizárás;
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 az ülés felfüggesztése;
 a képviselő felfüggesztése.
Az eljárás megegyezik az alsóházi szabályokkal (66-68. cikk).
PORTUGÁLIA
A portugál parlament: Assembleia da Republica
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 230 fő
Az alkotmány78 szerint elvesztik a hivatali tisztségüket azok a képviselők, akik a házszabályban
megengedett hiányzások számát túllépik, (160. b. cikk), ha nem igazolja egy ülésszakon belüli
négy ülésnapról történő hiányzását (Házszabály 3. cikk). A házszabály79 67. cikke értelmében
minden ülés kezdetén jelenléti lista készül. A képviselőktől a fizetésük egy huszadát vonják le
igazolatlan hiányzásonként.80
A mandátum elveszítéséről a házelnökség dönt. A képviselő a plénum előtt kifogásolhatja a
döntést az annak meghozatalától számított 10 napon belül. Ugyanezen idő alatt írásban is
kifogásolhatja a döntést, ami megjelenik az országgyűlés hivatalos kiadványában. Kifogás
esetén a parlament vita nélkül, titkos szavazással dönt arról, hogy a képviselő elveszítse-e a
mandátumát vagy sem. A mandátum elveszítéséről döntő országgyűlési határozat ellen a
képviselő fellebbezhet az alkotmánybírósághoz.
A felszólalás során, amennyiben a képviselő eltér a felszólalása tárgyától, az elnök
figyelmezteti, ezt követően megvonhatja tőle a szót. Ugyanez történik abban az esetben is, ha
a képviselő sértő vagy illetlen kifejezést, vagy támadó beszédmódot használ (79. és 89. cikk).
Bármely képviselőnek lehetősége van arra, hogy panaszt tegyen a házelnök vagy az elnökség
(Büro) valamely döntése ellen és a plenáris üléshez fellebbezést nyújtson be. Fellebbezését
maximum három perces felszólalásban indokolhatja. Ha a fellebbezést több képviselő nyújtja
be, közülük csak egy kap lehetőséget az indoklásra függetlenül attól, hogy a képviselők
különböző frakciókhoz tartoznak-e (82. cikk).
Az ülést többek között akkor kell elhalasztani a házszabály 69. cikke értelmében, ha az ülés
szabályszerű lefolytatásához ezt az elnök szükségesnek tartja.
ROMÁNIA
A román parlament: Parlamentul României
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Camera Deputatilor – 412 fő
Felsőház: Senatul – 176 fő
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ALSÓHÁZ
A házszabály81 értelmében a képviselőknek meg kell jelenniük az üléseken és aláírniuk a
jelenléti listát az ülések kezdetén. Az a képviselő, aki nyomós okból nem tud részt venni az
ülésen, kimentheti magát a házelnökséghez (Standing Bureau) címzett írásos nyilatkozattal,
melyben megindokolja hiányzását. Amennyiben a képviselő indokolatlanul hiányzik, a fizetése
1/21-ed részét levonják tőle azon napokra nézve, amikor hiányzott, valamint az utazási
támogatásra sem jogosult ezeken a napokon (141. cikk). A képviselő maximum nyolc napra
kérhet távolléti engedélyt az elnökségtől egy ülésszak alatt, ezen időre a fizetése ugyanúgy jár.
Ennél hosszabb idejű engedélyezett távollét esetére nem jár fizetés.
A házszabály rendelkezéseit megszegő képviselővel szemben az alábbi szankciók
alkalmazhatóak:







figyelmeztetés;
rendreutasítás;
a szó jogának megvonása;
kiutasítás az ülésteremből;
eltiltás az ülésekről maximum 15 napra;
átmeneti felfüggesztés.

Az első négy szankciót az elnök, az utolsó kettőt az Állandó bizottság (Standing Büro)
javaslatára a Ház rója ki. Ez utóbbi ügyeket a Jogi, fegyelmi és mentelmi bizottság kezeli,
azokról jelentést készít.
A házszabály első alkalommal történő megszegésekor az elnök figyelmezteti a képviselőt;
másodjára, vagy súlyos rendbontás esetén már első alkalommal is rendreutasítja. A
rendreutasítást a jegyzőkönyvben rögzítik. A rendreutasítás előtt az elnök felszólítja a
képviselőt, hogy vonja vissza vagy magyarázza meg kifogásolt szavait, magatartását. Ha a
képviselő visszavonja a nem megfelelő szavakat, elnézést kér azokért, vagy magyarázatát
kielégítőnek találja az elnök, eltekintenek a szankció alkalmazásától. Ha a képviselő mégsem
hagy fel a kifogásolt beszéddel vagy magatartással; az elnök megvonja tőle a szót, következő
alkalommal pedig kiutasítja az ülésteremből.
Ismétlődő rendzavarás illetve kirívóan súlyos szabálysértés esetén az elnök 15 napra eltilthatja
a képviselőt az ülések látogatásától, vagy a házelnökség javaslatára, átmenetileg felfüggesztheti
a mandátumát maximum 30 ülésre. Ilyen esetekben a szabálysértés súlyosságát a Jogi,
fegyelmi, és mentelmi bizottság vizsgálja ki hét napon belül.
Amennyiben a képviselő átmeneti időre felfüggesztették, erre az időre nem kap fizetést,
képviselői jogai – a mentelmi jog kivételével – nem illetik meg, és nem vehet részt sem a
plenáris üléseken, sem a bizottság munkájában.
Bizottsági ülések fegyelmi ügyeiben is a fenti szankciók alkalmazhatók. A rendért az elnök
felel, súlyos fegyelmi kihágás esetén felfüggeszti az ülést és értesíti az alelnököt, aki a
megfelelő szankció kirovására tett javaslattal továbbítja azt a plenáris ülésnek. Bármely kirótt
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fegyelmi szankció bekerül a hivatalos közlönybe és megjelenik a Ház honlapján is (213-222.
cikk).
FELSŐHÁZ
Nem érhető el angol nyelvű Házszabály.
SPANYOLORSZÁG
A spanyol parlament: Las Cortes Generales
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Congreso de los Diputados – 350 fő
Felsőház: Senado – 266 fő
Az alkotmány 72. cikke szerint a kamarák maguk választják meg elnökeiket, akik a teljes
adminisztratív hatalmat és az összes rendfenntartó jogkört gyakorolják.82
ALSÓHÁZ
A házszabály83 15. cikke értelmében a képviselőnek jelen kell lenniük a plenáris üléseken és a
bizottságuk ülésein is. Amennyiben több alkalommal igazolatlanul távol marad az ülésekről,
megfoszthatják a képviselőt a képviselői megbízatással járó jogaitól, így többek között a
fizetése egy részét is megvonhatják tőle. A Ház elnöksége (Bureau) határozatban dönt a
fegyelmi intézkedés alkalmazásáról és ennek részleteiről.
Azokkal a képviselőkkel szemben, akik eltérnek a tárgytól, sértő vagy illetlen kifejezéseket
használnak felszólalásuk során, vagy egyéb módon akadályozzák az ülés menetét, az alábbi
intézkedéseket lehet alkalmazni:





megintés;
a felszólalás jogának megvonása;
kiutasítás a teremből;
átmeneti felfüggesztés.

A házelnöknek jogában áll egy vagy két ülésről, akár azonnal is kitiltani a képviselőt. Átmeneti
időre felfüggeszthetik azt a képviselőt,
 aki rendbontó magatartását az enyhébb szankciókat követően is folytatja;
 aki fegyvert hord magánál a Ház bármely helyiségében;
 akit kiutasítottak a teremből, de nem hajlandó azt elhagyni.
A felfüggesztésről a képviselők azonnal döntenek titkos szavazással az egyes frakciók
képviselőinek meghallgatása után (99-104. cikk).
Ha a parlament épületében tartózkodó bármely személy (képviselő vagy nem képviselő), ülésen
vagy nem ülésen szavaival vagy tetteivel súlyos zavart kelt, azonnal kiutasítható. Ha a személy
képviselő, jogait az elnök maximum egy hónapra felfüggeszti, amit a Ház az elnökség
82
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javaslatára meghosszabbíthat (105-106. cikk). Ilyen intézkedésre információink szerint egyszer
volt példa 1976 óta. Az ülésmegzavarás non-verbális módjai nincsenek külön nevesítve.84
Az elnök az ülés zavartalanságát a karzat rendjével is köteles biztosítani, ehhez segítségül
hívhatja a biztonsági szolgálatot. A rendzavarás adott estben büntetőjogi felelősséggel is járhat
(107. cikk).
FELSŐHÁZ
A házszabály85 20. és 23. cikke értelmében a képviselőknek kötelező jelen lenni a Ház ülésein.
Az a képviselő, aki ismétlődően igazolatlanul nem jelenik meg az üléseken, egy vagy akár több
hónapnyi fizetését is elveszítheti, erről a Ház határozata dönt. A rendelkezések és a szankciók
megegyeznek az alsóháznál leírtakkal (37., 101. cikk).
SVÉDORSZÁG
A svéd parlament: Riksdagen
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 349 fő
Az alkotmány 4. fejezetének 4. cikke a felszólalás jogának megvonásával kapcsolatos
szabályok megállapítását a Riksdagról szóló törvényre ruházza át.86
A házszabályban nincs jelenléti kötelezettséget előíró rendelkezés.87 Távollétre engedélyt kérni
egy hónapnál rövidebb hiányzás esetén az országgyűlés elnökétől lehet; míg egy hónapnál
hosszabb időre szóló távollét engedélyezéséről az országgyűlés dönt (5. fejezet)88.
A házszabály értelmében az elnök meginti, ezt követően megvonhatja a szót attól a
képviselőtől, aki felszólalása során eltér a tárgytól. Nem megengedett a felszólalás során
méltatlan kifejezéseket használni, inzultálni más képviselőt, vagy más módon zavarni az ülés
menetét (6. fejezet, 16. cikk). A karzat rendjét sértő személyek, illetve a szabályellenesen
viselkedő látogatók azonnal kivezettethetőek a teremből (6. fejezet 26-27. cikk).
SZLOVÁKIA
A szlovák parlament: Narodna rada Slovenskej republiky
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 150 fő
A házszabály89 63. cikke értelmében kötelező a részvétel a plenáris üléseken a képviselők
számára. Amennyiben a képviselő egészségügyi vagy más elfogadható okból nem tud részt
venni az ülésen, előzetesen írásban jeleznie kell ezt az elnöknek. Amennyiben az elnök nem
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fogadja el a hiányzás okát, erről értesíti a képviselőt és a kancelláriát. A képviselő kifogással
élhet az elnök döntése ellen, kérve hogy vegye figyelembe a Mandátumvizsgáló és immunitási
bizottság véleményét és a frakcióvezetők véleményét is. Az elnök ezt követően meghozott
döntése végleges.
Ha a képviselő indokolatlanul hiányzik90 minimum két vagy három ülésnapról, külön
törvényben91 meghatározott szabály szerint fizetése és egyéb juttatásai felét is elveszítheti az
adott hónapra nézve. A képviselőtől megvonják az egész havi fizetését és egyéb juttatásait is
amennyiben több mint négy ülésnapról indokolatlanul hiányzik. Ez esetekben a képviselőnek
joga van, hogy az elnök igazolatlan hiányzás megállapítására vonatkozó döntésével szemben
annak kézhezvételétől számított öt napon belül írásban kifogással éljen. Kifogásában azt kérheti
az eljáró házelnöktől, hogy vizsgálja felül döntését a Mandátumvizsgáló és mentelmi bizottság
és az alelnökök véleményének meghallgatásával. A házelnök ezt követő döntése végleges. A
fizetés és juttatások elvesztésének szankcióját a kancellária foganatosítja.92
Az ülésteremben az újságírók és más külső érdeklődők a számukra fenntartott helyekről
figyelhetik az üléseket. Amennyiben magatartásukkal zavarják a rendet, az ülést vezető elnök
figyelmeztetheti a rendzavarót, végső esetben kizárhatja, vagy kivezettetheti a teremből, vagy
kizárhatja a nyilvános megfigyelőket az ülésről (21. cikk).
A képviselőkkel szemben, akik eltérnek a tárgytól, nem megfelelő módon viselkednek, nem
tesznek eleget az elnöki figyelmeztetésnek, akadályozzák az ülés menetét vagy egyéb fegyelmi
vétséget követnek el, az alábbi intézkedéseket lehet alkalmazni:







megintés a tárgytól való eltérés miatt;
a szó jogának megvonása;
rendreutasítás;
felszólítás az ülésterem elhagyására;
bírság;
javaslattétel a mandátumtól való megosztásra.

Az ülésről kiutasított képviselő a szavazás idejére visszatérhet.
Lőfegyvereket, robbanóanyagot, kábító eszközöket, és anyagokat, hordozható
telekommunikációs eszközöket az ülésterembe bevinni tilos. E szabályt megszegőkkel szemben
az elnök jár el: figyelmezteti vagy kiutasítja a teremből a képviselőt. A kiutasítás minden
esetben igazolatlan hiányzást von maga után. A képviselőnek jogában áll a szankciókkal
szemben azonnal panaszt tenni, amiről a Ház vita nélkül dönt (32. cikk).
A fegyelmi eljárási folyamatot a Mandátumvizsgáló és mentelmi bizottságnál lehet
kezdeményezni, amelyet képviselő, a parlament valamely testülete vagy maga a bizottság
kezdeményezhet. A bizottság ülése zárt, az eljárásban csak a Mandátumvizsgáló és mentelmi
bizottság tagjai, a panaszt tevő (kezdeményező), az érintett képviselő és a bizottsági titkár vehet
rész. A fegyelmi szankció kiszabásáról vagy az eljárás megszűntetéséről a bizottság dönt. A
döntésre a fegyelmi ügyet követően egy éven belül sort kell keríteni (135-138. cikk).
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Amennyiben a képviselő felszólalásában megsért egy másik képviselőt, a Ház valamely
testületét vagy valamely magas állami tisztségviselőt, a Mandátumvizsgáló és mentelmi
bizottság felszólítja, hogy a következő ülésen kérjen elnézést. Ha ez nem történik meg a
bizottság javaslatot tesz az országgyűlésnek, hogy a képviselőre 1000 euróig terjedő bírságot
szabjon ki. Ha képviselő egy másik képviselő nevében szavaz, megrovásban és szintén 1000
euróig terjedő bírságban részesül, kisebb szabályszegés esetén 500 euró a büntetés (ld. szlovák
nyelvű Házszabály 139. cikk!).93 A bizottság döntése végleges, ellene jogorvoslatnak nincs
helye. A gyakorlatban a bírság behajtására nincs jogi eszköze a parlamentnek.94
SZLOVÉNIA
A szlovén parlament: Slovenski parlament
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Drzavni Zbor – 90 fő
Felsőház: Drzavni Svet – 40 fő
ALSÓHÁZ
A házszabály95 szerint a képviselői munkával kapcsolatos elfoglaltságra tekintettel a
frakcióvezető adhat engedélyt a hiányzásra a képviselőnek, amennyiben a frakció
kétharmadának jelenléte így is biztosítható az ülésen. A hiányzásról ilyen esetben a
frakcióvezető értesíti az elnököt. Igazolatlan hiányzáskor a képviselőtől levonják a fizetése
arányos részét, illetve az egyéb juttatásokat az adott napra nézve.
A szankciókról a Választási és Közhivatali bizottság96 dönt, a képviselő kifogással élhet a
döntés ellen, a kifogásról szintén a bizottság dönt (95-99. cikk). A bizottság a képviselői
hiányzások szankcionálása végett külön eljárási kódexet dolgozott ki.97
Az ülést vezető elnök felelős a Ház rendjének megtartásáért. A felszólaló csak a napirendben
foglalt témáról beszélhet, felszólalásának zavartalanságát az elnök biztosítja, de amennyiben
eltér a témától, az elnök figyelmeztetheti.
Az elnök a következő intézkedéseket hozhatja, amennyiben az ülés rendjét megsértik:
 figyelmeztet;
 megvonja a szót;
 kiutasítja a képviselőt az ülésről vagy az ülés egy részéről.
A képviselő vagy az ülés bármely más résztvevője figyelmeztethető:
 ha anélkül szólal meg, hogy az elnök szót adott volna;
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 ha megzavar más felszólalót;
 ha olyan tárgyban szólal fel, ami nem szerepel a napirendi pontok között;
 ha megsérti a rendet és a Házszabály rendelkezéseit az ülésen.
Az ülésen megvonható a szó attól a képviselőtől, vagy az ülés bármely más résztvevőjétől, aki
beszédével megsérti a rendet és a házszabály rendelkezéseit, és akit korábban már két
alkalommal figyelmezettek és felhívták a figyelmét a szabályok betartására. A képviselő
kifogásolhatja az elnök döntését. Az országgyűlés a kifogásról és az elnök döntésének
fenntartásáról vita nélkül szavaz.
A képviselő kiutasítható az ülésről vagy az ülés egy részéről, amennyiben két figyelmeztetés
vagy szómegvonás ellenére az ülés rendjét megsérti az országgyűlés munkájának
ellehetetlenítésével. A kiutasított képviselőnek azonnal el kell hagynia az üléstermet. Az ilyen
intézkedés okán a képviselő hiányzása az ülésről igazolatlan távolmaradásnak minősül. Az
ülésről vagy az ülés egy részéről kiutasított képviselő három napon belül kifogást emelhet az
országgyűlésnél, ahol erről a kifogásról a következő ülésen vita és módosító javaslat nélküli
szavazással döntenek.
Az elnöknek jogában áll, hogy az ülésteremből a hallgatóság tagjai közül vagy az épületből
bárkit rendzavaró viselkedése miatt kizárjon, vagy akár a teljes hallgatóságot kivezettesse.
Amennyiben az elnök nem képes a Ház szabályos működésének fenntartására, az ülést
felfüggesztheti (75-80. cikk).
FELSŐHÁZ
Nem érhető el a házszabály angol nyelven.
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ORSZÁGTANULMÁNYOK – EU TAGJELÖLT ÁLLAMOK
ALBÁNIA
Az albán parlament: Kuvendi i Shqipërisë
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 140 fő
A házszabály98 idegen nyelven nem érhető el. Az elnök jogkörét röviden tartalmazza az
alkotmány is (76. cikk).99
Az ECPRD válaszok alapján a képviselőkkel szembeni fegyelmi szankciók az alábbiak:





megintés;
megintés másodszor;
azonnali kizárás;
felfüggesztés 2-15 napra.

A megintett képviselő az ülésnap végén magyarázatot adhat viselkedésére. Kisebb mértékű
fegyelmi sértésért a képviselőnek jogában áll, hogy magatartására magyarázatot adjon, saját
maga vagy képviselőjén keresztül kifejtse álláspontját és / vagy elnézést kérjen viselkedéséért.
A felfüggesztésre és fizetés levonásra vonatkozó döntést, amit az elnökség (Büro) hoz meg, a
döntést a Háznak bejelentik, amely vita nélkül határoz. A kizárással sújtott képviselőnek
félhavi, a felfüggesztett képviselőnek egyhavi fizetését levonják. Ha a képviselő a felfüggesztés
lejárta előtt részt akar venni az ülésen, kéthavi fizetést vonnak meg.
MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG
A macedón parlament: Sobranie
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 123 fő
Az alkotmány 67. cikke szerint a parlament elnöke biztosítja a törvényhozás szabályszerű
működését.100
A házszabály101 szerint a képviselőnek, aki akadályoztatva van az ülésen való részvételben, ezt
jeleznie kell az elnöknek az ülés kezdetéig. Aki ezt háromszor egymás után elmulasztja, azt az
elnök a további esetekben írásban figyelmezteti, valamint jelzi ezt a Mandátumvizsgáló
bizottságnak (Committee on Elections and Appointments) és a frakciótitkárságnak is. A
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bizottság pénzbüntetéssel – a fizetés 5 százalékával – sújtja azt, aki három egymást követő
esetben hiányzik, és nem igazolja azt (31. cikk).
Amennyiben a felszólaló eltér a tárgytól, az elnök figyelmezteti. Ha a másodszori
figyelmeztetés sem vezet eredményre, az elnök megszakíthatja a felszólalást. A képviselők
kötelesek felszólalásuk közben a Ház méltóságát szem előtt tartani (90. cikk).
Az ülés rendjét sértő felszólalót az elnök rendre intheti, illetve megvonhatja tőle a szót. Az
elnök az ülést is megszakíthatja rövid időre, a rend helyreállítása érdekében, illetve utasíthatja
a képviselőt a terem elhagyására. A fegyelmi szabályok valamennyi – az ülésteremben
tartózkodó – személyre vonatkoznak (91-94. cikk).
MONTENEGRÓ
A montenegrói parlament: Skupstina
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 81 fő
Az alkotmány 89. cikke rögzíti a parlament elnökének feladatkörét, mely szerint ő felel az
eljárási szabályok betartatásáért.102
A házszabály103 szerint amennyiben a képviselő nem tud részt venni a plenáris vagy a bizottsági
üléseken, ezt a tényt lehetőség szerint be kell jelentenie az elnöknek, illetve a bizottság
elnökének, legkésőbb egy nappal az esedékes ülés előtt. A részvételről jelenléti ívet vezetnek
(56-57. cikk).
Amennyiben a vita során a felszólaló eltér a napirendtől, vagy nem tartja be a felszólalási
időkeretet, az elnök figyelmeztetheti vagy megrovásban részesítheti. Ha a képviselő ezek után
sem követi a szabályokat, az elnök kikapcsolhatja a mikrofonját és átadhatja a szót a következő
felszólalónak (98. cikk).
Ha egy felszólaló a vita során sértő kifejezést használ valakivel kapcsolatban, akkor annak
lehetősége van azonnali viszontválaszra. Ugyanez a jog megillet képviselőcsoportot is, a
képviselőjén keresztül. A válaszra adott válasz kivételes helyzetben engedhető csak meg.
Lehetőség van a házszabály megsértésével kapcsolatos azonnali jelzésre is.
A parlamenti munka során mások méltósága nem sérthető meg, tilos a sértő vagy illetlen
kifejezések használata (106. cikk). A szabályok megsértése esetén alkalmazható intézkedések:
 megintés vagy szómegvonás (az elnök által);
 kizárás (az elnök javaslatára a parlament vita nélkül határoz).
Az intézkedéseket a jegyzőkönyvben rögzítik.
 megrovás alkalmazható: ha a felszólaló magatartása nem megengedett, ha nem kapott
szót és mégis felszólal, ha megzavarja mások felszólalását, ha eltér a tárgytól vagy más
egyéb módon megsérti a Ház rendjét;
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 szómegvonás alkalmazható: ha felszólalásával sérti a rendet kétszeri felszólítás ellenére
is; ha sértő módon beszél másokról, sértve mások magánszféráját;
 kizárás: aki az előző szintű intézkedés ellenére is folytatja a nem megfelelő viselkedést,
az adott ülésnapra tevékenysége felfüggeszthető. Erre a napra tiszteletdíj sem jár. Az
elnök el is távolíthatja a teremből a képviselőt.
Az intézkedések idejére az elnök rövid időre fel is függesztheti az ülést (101-110. cikk).
SZERBIA
A szerb parlament: Narodna skupstina
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 250 fő
A házszabály104 szerint a felszólaló nem térhet el a napirendben rögzített témától. Az elnökön
kívül senki nem szakíthatja félbe, nem figyelmeztetheti. A képviselőknek szem előtt kell
tartaniuk a parlament méltóságát, nem használhatnak sértő vagy illetlen kifejezéseket,
tiszteletben kell tartaniuk egymást (106-107. cikk).
Az elnök rendzavarás esetén az alábbi intézkedésekre jogosult:
 rendreutasítás (a házszabály nyolc esetet nevesít);
 szómegvonás (másodszori sikertelen rendreutasítás esetén);
 kizárás (az előző intézkedés sikertelensége esetén, fizikai bántalmazás vagy fenyegetés
esetén, azonnal el kell hagynia az üléstermet).
A kizárás hosszabb időre is vonatkozhat, de a képviselőnek jog van a szavazásokon részt venni.
Az elnök megszakíthatja az ülést a rend helyreállításának idejére.
A képviselő rendre utasítása esetén a fizetés 10 százalékát vonják le. Ugyanazon az ülésen
történő másodszori rendre utasítás esetén 20 százalékát, szómegvonás esetén 40 százalékát,
kizárás esetén 50 százalékát. Ha egy képviselő egy ülésen több fegyelmi szankcióban részesül,
azok mértéke nem adódik össze, hanem a legmagasabb összeget vonják le (108-114. cikk).
TÖRÖKORSZÁG
A török parlament: Türkiye Büyük Millet Meclisi (T.B.M.M)
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 550 fő
Az alkotmány105 szerint a képviselő, aki hanyagolja kötelességeit, azaz nem vesz részt a
parlament munkájában, igazolatlanul hiányzik legalább öt ülésen egy hónapon belül,
elveszítheti mandátumát. Erről a plenáris ülés többségi szavazással dönt, a Büro előterjesztésére
(84. cikk). A Büro tagjai: házelnök, elnökhelyettesek, titkár(ok) és a frakciók által delegált
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tagok (94. cikk). A Büro a döntést az Alkotmányügyi és Igazságügyi bizottság tagjaiból álló
vegyes bizottságnak terjeszti fel, e bizottság vizsgálja meg a döntést és jelentést tesz. A döntést
a képviselők a plenáris vita után abszolút többséggel hozzák meg. Pénzbüntetésre is lehetőség
van, akár három havi illetményt is elvonhatnak attól a képviselőtől, aki igazolatlanul hiányzik
(Házszabály 138. cikk).
A házszabály106 56. cikke a képviselők és munkatársaik számára a parlament épületén belül
dresszkódot állapít meg.
Felszólalásra csak annak van joga, akinek ezt az ülésvezető elnök megadja. A felszólalás a
szónoki emelvényről hangzik el, de rövidebb felszólalásnál a képviselő az üléshelyéről is
beszélhet.
A felszólalás során tiltott viselkedésnek minősül a beszédek megszakítása, a támadó jellegű
megjegyzések, vagy más módon történő ülésmegzavarás. Az elnök felszólíthatja a képviselőt
hogy ne térjen el a tárgytól, amennyiben a képviselő a másodszori figyelmeztetést is figyelmen
kívül hagyja, az elnök javaslatára a plenáris ülés tagjai megvonhatják tőle a szót az adott ülésen
az adott témával kapcsolatban. A képviselők vita nélkül kézfelemeléssel határoznak (65-66.
cikk).
Sértő vagy illetlen kifejezés használata esetén az elnök azonnal felszólíthatja a képviselőt ennek
mellőzésére, megvonhatja tőle a szót, illetve kitilthatja az ülésről. A nem megfelelő
nyelvhasználat az írásbeli megnyilvánulásoknál is elvárás, a szabályoknak ellentmondó iratokat
az elnök visszaküldheti javításra (66-67. cikk).
Amennyiben az elnök figyelmeztetése ellenére sem tudja a rendet helyreállítani, felfüggesztheti
az ülést legalább egy órára. Ezután akár be is rekesztheti az ülést (68. cikk).
Az általános fegyelmezési szankciók:
 figyelmeztetés;
 feddés;
 időszakos kizárás az ülésről.
Utóbbi legfeljebb három ülésre vonatkozhat, a kizárás azonnali hatályú lehet. A képviselőnek
lehetősége van a bocsánatkérésre (13. fejezet).
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ORSZÁGTANULMÁNYOK – POTENCIÁLIS TAGJELÖLT ÁLLAMOK
BOSZNIA-HERCEGOVINA
A boszniai parlament: Skupstina
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Predstavnicki dom – 42 fő
Felsőház: Dom Naroda – 15 fő
Alsóház
A házszabály107 szerint az elnök felelős a Ház rendjének betartásáért. Minden szükséges
intézkedést megtehet annak érdekében, hogy biztosítsa a nyugodt és megfelelő vitát, beleértve
a rövid időre szóló elnapolást is (26-27. cikk).
Az elnök figyelmeztetheti a felszólalót, amennyiben az eltér a napirendtől. Ha ezt a felszólított
figyelmen kívül hagyja, az elnök megvonhatja tőle a szót (77. cikk). Figyelmeztetheti azokat
is, akik magatartásukkal vagy beszédmódjukkal sértik a házszabályt. Ha az adott ülés alatt
kétszer figyelmeztet valakit ilyen okból, akkor eltilthatja a felszólalástól. A rendszabályozás
mindenkire vonatkozhat, aki az ülésteremben jelen van, akár az ülésterem elhagyására is
utasíthatja a rendzavarót.
A szabályok be nem tartása az alábbiakat jelenti:
 a képviselők, vagy más személyek inzultálása;
 mások felszólalásának többszöri megszakítása;
 az elnök figyelmeztetésének negligálása.
Ha az elnök úgy ítéli meg, hogy nem képes betartatni a magatartásai szabályokat,
megszakíthatja az ülést maximum egy órára, míg a megfelelő körülmények vissza nem állnak
(79-80. cikk).
Felsőház
Nem érhető el angol nyelvű Házszabály.
KOSZOVÓ
A koszovói parlament: Kuvendi i Kosovës
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 120 fő
A házszabály108 41. cikke szerint az elnök felelős a Ház rendjének betartásáért. Az elnök
figyelmeztetheti a képviselőket vagy a kormány tagjait, amennyiben azok eltérnek a vita
tárgyától; olyan tevékenységet folytatnak, amely zavarja a rendet; udvariatlan, tiszteletlenül
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viselkednek; szóban vagy írásban nem megfelelő, esetleg obszcén, sértő vagy illetlen
kifejezéseket, támadó jellegű beszédmódot használnak; figyelmen kívül hagyják az elnök
méltóságát; támadó jellegű viselkedést tanúsítanak vagy ellenállnak a parlamenti őrség /
biztonsági személyzet intézkedésének.
Sértő vagy illetlen kifejezések használata esetén az elnök megszakíthatja vagy berekesztheti az
ülést. Egyéb fegyelmezési szankció lehet az azonnali felszólalás-megszakítás, az ülés
elnapolása, az ülésről való eltávolítás a hátralevő ülésnapra.
Az elnök konzultálhat az elnökséggel a megfelelő fegyelmezési eszköz megválasztásáról. Az
elnök fegyelmi hatásköre mindenkire kiterjed, aki az ülésen részt vesz, a hallgatóságra és a sajtó
munkatársaira is (41. cikk).
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ORSZÁGTANULMÁNYOK – EGYÉB ORSZÁGOK
AUSZTRÁLIA
Az ausztrál parlament: Parliament of the Commonwealth of Australia
Kamarák száma: kettő
Alsóház: House of Representatives – 150 fő
Felsőház: Senate – 76 fő
Alsóház109
A házszabály110 29. és 63. cikke szabályozza a képviselő távolmaradásának
(szabadságolásának) szabályait. E szerint hiányzása esetén jeleznie kell annak időtartamát és
okát.
Az ülést vezető elnök kötelessége a Ház111 rendjének fenntartása. A képviselők mozgásukkal,
beszédükkel nem zavarhatják az elnököt (60-62. cikk). A felszólalók bizonyos esetben
megszakíthatják egymás beszédét, pl. a témától való eltéréskor; hirtelen felmerülő kérdés
esetén; határozatképtelenség beálltakor; nemkívánatos látogatók jelenlétekor (66. cikk).
Az elnök megszakíthatja a felszólalót, ha beszéde nem a tárgyra vonatkozik, irreleváns,
ismétlődésekre épülő, nem megfelelő érvelésű stb. A képviselő kifogást emelhet, erről vita
nélkül azonnal határoz a Ház (73-77. cikk).
Rendzavarásnak minősül a vita során a tiszteletlen megnyilvánulás a királynő, a főkormányzó
és a kormányzó felé. Nem használhatnak támadó, sértő vagy illetlen kifejezéseket a
parlamenttel, a képviselőkkel vagy a bírói testület tagjaival szemben. A sértésre,
személyeskedésre utaló magatartás rendzavarásnak minősül. Továbbá rendzavarásnak minősül
a képviselők magatartása az alábbi esetekben:







tartós és szándékos obstruálás;
olyan sértő vagy illetlen kifejezések használata, amelyet nem vont vissza a képviselő;
a házszabály folyamatos és szándékos figyelmen kívül hagyása;
a házszabály szándékos megszegése;
az elnök tekintélyének folyamatos és szándékos figyelmen kívül hagyása;
az elnök általi figyelmeztetés, nem megfelelő viselkedés miatt.

Az elnök a törvényhozási folyamat során beavatkozhat a képviselők közötti személyes
konfliktusba, ha egy képviselő támadólag vagy sértő módon lép fel. Ennek megítélése az elnök
jogköre. A rendreutasított képviselő kifogásával a Házhoz fordulhat.
Az elnök két szankciót alkalmazhat a rendreutasított képviselővel szemben:

Az ausztrál közjogi rendszerben a „Leader of the House” nem azonos a hagyományos értelemben vett elnöki
funkcióval; a leader feladata az ülésteremben képviselni a kormánytöbbséget.
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http://www.aph.gov.au/About_Parliament/House_of_Representatives/Powers_practice_and_procedure/House
_of_Representatives_Standing_Orders
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a Házszabály külön nevesíti a „House”-t és a „Federation Chamber”-t
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 kitiltás az ülésteremből egy órányi időtartamra. Amennyiben a döntést vitatja, vagy nem
hajtja végre, a következő szankció alkalmazható;
 az elnök megnevezi a képviselőt, döntést kérhet a Háztól a felfüggesztéshez (vita nélkül
határoznak). Ennek sorrendje megfordítható, ha azonnali eltávolításra van szükség, de
a Ház úgy határoz, hogy ez nem volt arányos, a képviselő visszatérhet az ülésterembe.
A felfüggesztés ideje lehet:
 első alkalommal a felfüggesztéstől számított 24 óra;
 második alkalommal u. azon naptári évben a felfüggesztéstől számított három egymást
követő ülésnap;
 harmadik vagy sokadik alkalommal u. azon naptári évben a felfüggesztéstől számított
hét egymást követő ülésnap;
Az ülésnapról való kizárás a karzatra és valamennyi ülésteremre is vonatkozik. A kizárt személy
ellenállása esetén a házőrséget igénybe veheti az elnök. Szélsőséges esetben felfüggesztheti,
vagy akár el is napolhatja az ülést (88-96. cikk).
Az ülésteremben helyet foglaló vendégeknek és látogatóknak is be kell tartaniuk az elnök
utasításait a Ház rendjét illetően (257. cikk).
Felsőház
A házszabály112 szabályozza a képviselő távolmaradásának (szabadságolásának) szabályait. E
szerint hiányzása esetén jeleznie kell annak időtartamát és okát (47. cikk).
A 31. fejezet szabályozza az elvárható viselkedést és a vita rendjét. A rend betartásáért az elnök
felelős. A képviselők mozgása és beszéde nem zavarhatja az elnököt. A szenátorok nem
fordulhatnak tiszteletlenül a királynő, a főkormányzó és a kormányzó felé. Nem használhatnak
támadó, sértő és illetlen kifejezéseket a parlamenttel, a képviselőkkel vagy az
igazságszolgáltatás tagjaival szemben.
Egyik szenátor a másik felszólalását csak akkor szakíthatja meg, ha ügyrendi megjegyzése van,
vagy határozatképtelenség áll fenn. Az ilyen viták esetén az elnöknek pontosan körülhatárolt
döntési jogköre van (197. cikk). Az elnök eljárására vagy döntésére vonatkozólag emelhető
kifogás, amelyről a Ház akár vita nélkül is határozhat. A vita elnapolható, lefolytatása
részletesen szabályozva van (200-202. cikk).
A házszabály megsértésének számít, és az elnök jelentheti a szenátusnak, ha egy szenátor:






folyamatosan és szándékosan zavarja a szenátus munkáját;
rendbontást követ el;
kifogásolható szavakat használ és nem hajlandó visszavonni ezeket;
folyamatosan és szándékosan nem akarja alávetni magát a szabályoknak;
folyamatosan és szándékosan semmibe veszi az elnökség méltóságát.
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http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Chamber_documents/Senate_chamber_documents/standingor
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A képviselő, aki elkövette valamely jogsértést, és ezt jelentették az elnökségnek,
bocsánatkérésre vagy magyarázatadásra kérik fel, és akár fel is függeszthetik az ülésnap idejére.
A felfüggesztés szólhat:
 első alkalommal az aznapi ülésre;
 második alkalommal hét ülésnapra;
 harmadik vagy sokadik alkalommal 14 ülésnapra;
amennyiben egyazon naptári évben történik a felfüggesztés. Ebben az időszakban a képviselő
nem léphet be az ülésterembe, amennyiben mégis megteszi, eltávolítható a házőrség
segítségével. A szenátus beavatkozhat a szenátorok közötti konfliktusba, amennyiben az a
szenátusi vagy bizottsági eljárással kapcsolatos.
Ha egy szenátor szándékosan ellenáll a szenátus szabályainak és döntésének, felszólítást,
pénzbüntetést kaphat (203-2006. cikk). A súlyosabb jogsértéseket és annak következményeit a
„Parliamentary Privileges Act 1987” szabályozza.113
IZRAEL
Az izraeli parlament: Knesset
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 120 fő
A házszabály114 szerint az elnök ügyel a Ház méltóságára, felügyeli annak működési, ülésezési
rendjét (6. cikk).
A képviselők kötelesek az ülésvezető elnök utasításait követni, valamint a vita során a
megfelelő beszédmódot használni, tiszteletben tartani a Ház méltóságát. Nem használhatnak
szemléltetőeszközt, nem folytathatnak az ülésteremben telefonbeszélgetést, a készülék csak
lehalkított üzemmódban lehet az ülésteremben. A 41. cikknek nem megfelelő viselkedés esetén
az elnök figyelmeztetheti a képviselőt, megvonhatja tőle a szót, kikapcsolhatja a mikrofonját.
Ha egy ülésnapon belül valakit háromszor figyelmeztetnek, az ülésvezető elnök megvonhatja
tőle a szót, vagy eltávolíttathatja az ülésteremből, de engedélyt adhat a szavazáson való
részvételre. A kitiltott képviselő nem térhet vissza az elnök vagy az Etikai bizottság döntése
ellenére, amennyiben mégis megteszi, kivezettethetik a teremből.
Az Etikai bizottság dönthet úgy, hogy a képviselőt eltiltják négy vagy több ülésnapon való
felszólalástól, vagy két hétre felfüggesztik a tevékenységét. A képviselő fellebbezhet a plénum
előtt, amely az Etikai bizottság képviselőivel a panasz meghallgatása után, vita nélkül határoz
(41-43. cikk).
Etikai szabályok: a képviselők kötelesek a parlament és képviselőtársaik méltóságát tiszteletben
tartani, munkájuk során felelősen és őszintén eljárni, hogy viselkedésük méltó legyen a
társadalomban betöltött vezető szerepükhöz. Tevékenységük során a közösség jólétét kell
szolgálniuk (B. fejezet).
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Az etikai vétséget elkövető képviselő ügye az Etikai bizottság elé kerül, amelynek négy
intézkedési formája van:





észrevételezés;
figyelmeztetés;
megrovás;
súlyosbított megrovás. (G. fejezet).

A képviselő kétséges esetben véleményt kérhet az etikai bizottságtól.
KANADA
A kanadai parlament: Parliament of Canada
Kamarák száma: kettő
Alsóház: House of Commons – 338 fő
Felsőház: Senate – 105 (jelenleg 88) fő
Alsóház
Az alkotmány115 rendelkezik a parlament elnökének megválasztásáról és helyettesítéséről.
A házszabály116 pontosan körülírt illemszabályokat tartalmaz arra vonatkozólag, hogy az elnök
illetve a képviselők felszólalása idején hogyan szabad a teremben mozogni, viselkedni (16.
cikk). A képviselőknek felszólalásuk során tiszteletben kell tartaniuk a Ház és különösen
bizonyos személyek, tisztviselők tekintélyét (pl. királyi család, kormányzó, kormány tagjai),
valamint nem használhatnak egymással szemben sértő vagy illetlen, támadó nyelvet. A
rendreutasított képviselő ügyrendi vitát kezdeményezhet bizonyos keretek között. A
magatartási szabályokat sértő kijelentések a vita idején visszavonhatóak (17-20. cikk). A
képviselők anyagi eszközökkel való befolyásolása büntetőjogi következménnyel jár és sérti az
alkotmányt. Korrupcióval, vesztegetési üggyel nem lehet érintett, aki képviselő, vagy
képviselőjelölt (23. cikk). Külön függelék foglalkozik a szexuális zaklatással (Appendix II.).
Az elnök kezében a legerősebb szankció az, ha az előírt viselkedést megtagadó, illetve a Hát
tekintélyét figyelmen kívül hagyó képviselőt megnevezi, figyelmezteti és akár vita (szavazás)
nélkül dönthet úgy, hogy a képviselő az ülésnap hátralevő részére hagyja el a termet. További
szankciókat a Ház kezdeményezhet és tárgyalhat meg.117 A kanadai parlamenti törvény118
további részletes szabályokat rögzít.
Fizetéslevonás igazolatlan hiányzás esetén lehetséges. Hiányzás esetén pénzbüntetéssel
sújtható a képviselő, a levonás mértéke 120 dollár/nap, amelyet akkor kezdenek levonni, ha a
hiányzás meghaladta a 21 egymást követő ülésnapot (57-59. cikk).
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Felsőház
A házszabály119 szerint az elnök felelős a rend betartatásáért. Ennek keretében megszakíthatja
az eljárás menetét a rend helyreállítása, a szabályok érvényre juttatása céljából. Kirívó
szabálytalanság esetén felfüggesztheti az ülést legfeljebb három órára. Ahogy az alsóházban,
itt is szabályozzák a képviselők mozgását az ülésteremen belül, miután az elnök elfoglalta a
helyét. Amikor az elnök rendreutasít egy képviselőt, az köteles megszakítani beszédét, de az
ügyrendi vitában részt vehet.
Az ülés idején tilos magánbeszélgetést folytatni (ez esetben az elnök kiküldheti a képviselőket);
tilos olyan elektronikus eszközt használni, amely hangot ad ki (ez a karzatra is vonatkozik);
tilos dohányozni (2. fejezet 1-9. cikk). A magatartási szabályok mindenkire vonatkoznak, aki
belép az ülésterembe, a meghívott vendégekre is. Rendsértés esetén a karzat kiüríthető.
A személyeskedő, sértő és illetlen, durva beszédmód tilos (6. fejezet 13. cikk). Az elvárt
beszédmód az írásbeli anyagokra, törvényjavaslatokra is vonatkozik (5. fejezet 4. cikk). A
beszédstílus miatt figyelmeztetett képviselő kérheti ennek rögzítését a jegyzőtől. Lehetőség van
bocsánatkérésre, visszavonásra, amennyiben ez nem történik meg, a Ház joga fegyelmezési
lépést tenni (6. fejezet 13. cikk).
Amelyik szenátor igazolatlanul hiányzik ét egymást követő ülésnapon, a jegyző jelenti ezt a
Háznak, amely mérlegeli és megvizsgálja a körülményeket. A pénzbüntetés legfeljebb 250
kanadai dollár lehet ülésnaponként. A hiányzások, távollétek esteit részletesen szabályozza a
15. fejezet 2-5. cikk.
AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK (USA)
Az amerikai parlament: Congress
Kamarák száma: kettő
Alsóház: House of Representatives – 435 fő
Felsőház: Senate – 100 fő
Az alkotmány120 rögzíti a mindkét Házra vonatkozó legszigorúbb fegyelmi szankciót, miszerint
büntetéssel sújthatják rendbontó tagjaikat és a tagok kétharmadának hozzájárulásával kizárást
foganatosíthatnak (I. fejezet 5.2 cikk). A Kongresszus121 és a Szenátus122 történetében többször
volt ilyesmire példa.
A képviselők a Kongresszus Házaiban tartott beszéd vagy vita miatt más helyen sem vonhatók
felelősségre (6. cikk).
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Alsóház
A házszabály123 szerint az elnök ügyel a rend- és illemszabályok betartására, amennyiben valaki
megsérti ezeket a szabályokat, joga van a folyosót vagy a karzatot is kiüríttetni. Főszabályként
az elnök felügyelete alá tartozik az ülésterem, és a Kapitóliumnak a törvényhozás céljait
szolgáló területei. (I. fejezet 2-3. cikk).
A XIV. és a XVII. fejezet tartalmazza a követendő illem- és magatartási szabályokat és az azok
megsértése esetén alkalmazható szankciókat. Amennyiben a felszólaló szóban vagy más módon
megsért másokat, az elnök figyelmezteti és megszakíthatja a felszólalását, kivéve, ha
lehetőséget ad neki az azonnali helyesbítésre. A képviselő ellen alkalmazható szankciók:





figyelmeztetés;
feddés;
szómegvonás;
pénzbüntetés.124

A megintett képviselő által használt kifogásolt kifejezéseket rögzíti a jegyző. A házszabály
meghatározza az ülésteremben való mozgást az elnök vagy a képviselők felszólalásának idején.
Az ülésteremben tilos a dohányzás és az elektronikai eszközök másokat zavaró használata.
Ezeknek a rendelkezéseknek akár a házőrség is érvényt szerezhet. Az elnök mérlegeli a
figyelmeztetés jogosságát, a Ház vita nélkül dönt a kérdésben.
A Képviselőház ismeri a pénzbüntetés fegyelmi szankcióját. A pénzbüntetése mellett egyes
anyagi juttatások visszafizetése vagy javadalmazásból történő levonás is előfordul, de ezek nem
túl gyakran használt szankciók.
Felsőház
A házszabály125 XIX. fejezete rögzíti a vita szabályait. A felszólalás során egyik szenátor sem
szakíthatja meg a másik beszédét, annak hozzájárulása nélkül. A szabályokat áthágó szenátor
ellen alkalmazott szankciók:





figyelmeztetés;
feddés;
szómegvonás;
pénzbüntetés.

A kifogásolt kifejezéseket írásban rögzítik. A megintett szenátornak joga van fellebbezni az
elnökség felé. A karzaton történő rendbontás esetén az ülésvezető elnök ügyrendi vita nélkül
dönt a rendszabályozásról.126
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ÚJ-ZÉLAND
Az új-zélandi parlament: House of Representatives
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 121 fő
A házszabály127 szerint a képviselők jelenlétét a jegyző ellenőrzi, a hiányzást igazolni kell. Az
elnök engedélyezheti a távollétet a házszabályban felsorolt okok alapján pl. családi okok,
betegség, hivatalos távolét stb. Az igazolatlanul hiányzót az ülést vezető elnök megnevezi, és a
tényt rögzítik a jegyzőkönyvben (37-39. cikk).
Külön fejezet (41-44. cikk) foglalkozik az idegnek, látogatók magatartási szabályaival.
Rendzavarás esetén a karzat és a parlament más területi kiüríthetők. Az elnöknek joga van
időről időre felvetni az ide vonatkozó szabályok felülvizsgálatát.
Az elnök tartatja be a rend- és illemszabályokat. A képviselők úgy mozoghatnak és
beszélhetnek, hogy ebben ne akadályozzák az elnököt, pl. lehetővé kell tenniük, hogy hallható
legyen. Felállással köszöntik, illetve kifejezik tiszteletüket az elnöki méltósággal szemben.
Bármelyik képviselő kérhet szót ügyrendi kérdésben, ennek elnöki elbírálása után a felszólalást
a Ház csendben köteles meghallgatni. A rendet súlyosan sértő képviselőt az elnök azonnal
figyelmeztetheti, és amennyiben az nem vonja vissza szavait, eltávolíthatja az ülésteremből. Az
így kiküldött képviselő nem térhet vissza, de szavazhat. A rendzavarót az elnök megnevezi és
felkéri a Házat a viselkedés megítélésre. A felfüggesztésről vita nélkül határoznak. A
felfüggesztés:
 az első alkalommal 24 óra;
 második alkalommal (u. azon a parlamenti ülésszakon belül) 7 nap, amelybe nem számít
bele a felfüggesztés napja;
 harmadik vagy sokadik alkalommal (u. azon a parlamenti ülésszakon belül) 28 nap,
amelybe nem számít bele a felfüggesztés napja.
Amennyiben az érintett képviselő az elnök utasítását nem hajtja végre (nem hagyja el a termet),
képviselői tevékenysége felfüggeszthető az adott naptári évre. A felfüggesztés tényét és
körülményeit a jegyző írásban is rögzíti (84-94. cikk).
A felszólalás során használható vizuális segédanyag, amennyiben az nem sért másokat, vagy
nem akadályozza a Ház munkáját (112. cikk).
A képviselők felszólalásaik során nem beszélhetnek sértő vagy illetlen, támadó, személyeskedő
stílusban. Ilyen esetben az elnök közbeavatkozhat (117-120. cikk).
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ÖSSZEGZÉS
Az egyes országok gyakorlata alapján megállapítható, hogy a fegyelmi jog fő letéteményese
általában az elnök (a házelnök vagy az ülést vezető elnök), ezt gyakran az egyes országok
alkotmányai is rögzíti. A súlyosabban szankcionált cselekményeknél terjesztik ki ezt a jogot a
plénumra, vagy valamely testületre. Súlyosabb házszabálysértéseknél a képviselők közösen
hoznak döntést, általában vita nélkül. Az elnöknek a pillanatnyi helyzetben kell mérlegelnie és
meghoznia a szabályoknak leginkább megfelelő és a mindenki számára elfogadható
intézkedést. Több házszabály is lehetővé teszi, hogy az elnök megoszthassa ezt a felelősséget,
azaz kérdéssel fordulhat a Házhoz a cselekmény megítélése és szankcionálása tekintetében.
Mint a büntetőjogban és a szabálysértési jogban, itt is fontos kérdés, hogy az alkalmazott
szankció mennyiben áll arányban az okozott sérelemmel.
A házszabályok fegyelmi előírásai általában valamennyi, a törvényalkotás folyamatában
közreműködő személyre vonatkoznak, így elsősorban a képviselőkre; továbbá az ülésen és
az épületben tartózkodó látogatókra, vendégekre, közméltóságokra is. Az etikai és
magatartási kódexek, amely a parlamentben elvárt viselkedés, öltözködés stb. szabályait
foglalják össze, több ponton is kapcsolódhatnak a fegyelmi joghoz. A parlamenti dolgozókra
az általános munkaügyi szabályok, valamint a magatartási és etikai kódexek vonatkoznak.
A szankcióval sújtott cselekmények általában:







a plenáris (bizottsági) ülés rendjének megzavarása;
a felszólalások rendjének be nem tartása, megzavarása;
a Ház / az ülést vezető elnök tekintélyének figyelmen kívül hagyása, megsértése;
a képviselők egymás közötti konfliktusa;
a karzat vagy az ülésterem más részeiben történt rendzavarás;
a parlament épületében történő rendzavarás.

A szankciók esetében alapvető elv a fokozatosság. E szerint a legenyhébb fegyelmezési
eszköz a figyelmeztetés, felszólítás, megintés; ezek sikertelensége esetén lépnek tovább a
határozottabb rendre utasítás, megrovás, szómegvonás, jegyzőkönyvezés irányába.
Súlyosabbak: a hosszabb-rövidebb időre szóló kizárás az ülésteremből vagy a további
ülésekről, a kivezettetés, az ülés felfüggesztése vagy elnapolása. Ilyenkor lehetséges a
biztonsági szolgálat vagy parlamenti őrség igénybe vétele is.
Legsúlyosabbak a pénzbírság, a képviselői tevékenység felfüggesztése, és a mandátumvesztés.
Utóbbiak már kikerülnek az elnök egyéni döntési köréből, ilyen döntések meghozatalához
magasabb és több szintű fórumok szükségesek (pl. plenáris ülés döntése, speciális testületek
úgymint Házelnökség, Elnöki Konferencia, kijelölt bizottság stb.). Információink szerint
utóbbiakra a külföldi gyakorlatban kevés példa van. Ugyanakkor a kizárás és a
mandátumvesztés esetében felvetődik, hogy ezek már szembe mennek a választók akaratával,
és felhasználhatók politikai előnyszerzésre is.
A nemzetközi példákat összevetve látható, hogy nem ritka a magyar gyakorlatban is
alkalmazott pénzbírság, amely nagyon eltérő határok között mozog. Legkirívóbb a német
Bundestag 1000-2000 eurós bírsága (a hazai gyakorlatban eddig 50-185 ezer forint volt a
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büntetés). A pénzbírság gyakran nem pontosan meghatározott összeg, hanem a képviselői
javadalmazás százalékban kifejezett meghatározott része.
A vizsgált országok gyakorlata azt tükrözi, hogy a jogorvoslati lehetőségek viszonylag
szűkek. A leggyakoribb jogorvoslati fórum maga a Ház, illetve annak valamely testülete,
bizottsága. Szente Zoltán szerint sehol nem érvényesül igazán az EJEE 13. cikkében rögzített
hatékony jogorvoslathoz való jog. Ennek oka, hogy a parlament, mint politikai döntéshozó
szerv fegyelmi határozatait más szerv nem vizsgálhatja felül128.
Kazai Viktor Zoltán megjegyzése szerint az EJEB által a „Karácsony és mások”, valamint a
„Szél és mások” ügyekkel kapcsolatban megfogalmazott általános elvárásokat az Európa
Tanács valamennyi tagállamának be kellene tartania.129

Szente Zoltán i.m. 2015. – 87. o.
Kazai Viktor Zoltán: Strasbourgi manifesztum a liberális demokrácia védelmében: a Karácsony- és a Szélügyek elemzése – Fundamentum, 2015. 2-3.
128
129
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FÜGGELÉK
FEGYELMI SZANKCIÓK, PÉNZBÜNTETÉS/TISZTELETDÍJ LEVONÁS ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK A FELSZÓLALÁSRA ÉS AZ ÜLÉS MENETÉRE
VONATKOZÓ SZABÁLYOK KAPCSÁN – EU-TAGÁLLAMOK
Tagállam

Fegyelmi szankció

Ausztria

Alsóház
 felszólítás a tárgyra térésre / megintés
 rendre utasítás
 szómegvonás
 a vita további részéből való kizárás
Felsőház
 felszólítás a tárgyra térésre / megintés
 rendre utasítás
 szómegvonás
 a vita további részéből való kizárás
Alsóház
 felszólítás a tárgyra térésre / megintés
 megintés másodszor és szómegvonás
az ülés végéig
 megrovás, melyet a jegyzőkönyvben is
rögzítenek
 kizárás (8 vagy 15 ülésnap)
 ülés felfüggesztése (tartós hangzavar
esetén)



Belgium




Felsőház:

Pénzbüntetés/tiszteletdíj
levonása fegyelmi ügyben

Jogorvoslati lehetőség

nincs

n. i.

Alsóház
 Fizetéscsökkentés
szavazásról való
indokolatlan hiányzás
esetén.
 Ha a képviselő megszegi
munkájából fakadó
titoktartási kötelezettségét
parlamenti juttatásainak 20
százalékát három hónapra
levonják.

Alsóház
 A kétszer megintett képviselőnek
vagy egy másik, a nevében eljáró
képviselőnek az elnök lehetőséget
adhat a magatartás
megmagyarázására (max. 10 perc
felszólalás).
 A kétszer megintett képviselő
írásban bejelentheti az elnöknek,
hogy megbánta vele szembeni
tiszteletlenségét és a rendbontó
viselkedését.
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Tagállam






Bulgária

Pénzbüntetés/tiszteletdíj
levonása fegyelmi ügyben

Fegyelmi szankció










figyelmeztetés
szómegvonás
figyelmeztetés és annak jegyzőkönyvbe
vétele
a szenátor ideiglenes kizárása a vitából
kizárás a szenátus munkájából és az
épületből

megintés
rendreutasítás
megrovás
szómegvonás
kizárás a következő ülésről
kizárás legfeljebb három ülésről

Jogorvoslati lehetőség

Akit kizártak egy vagy több
ülésről, az erre az időszakra
nem kaphat fizetést.
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Megrovás vagy épületből való
kizárás esetén a képviselő max.
10 percben magyarázatot adhat
viselkedésére. A következő ülésen
írásban kérelmet nyújthat be az
elnöknek, melyben bejelenti, hogy
megbánta viselkedését. Ekkor
mentesül a kizárás
jogkövetkezményétől.
Nyilatkozatát az ülésen
felolvassák. Mindez nem
vonatkozik arra a képviselőre, akit
egy ülésszakon belül már
harmadszorra zártak ki.
Felsőház
 A megintett / kizárt szenátor
fellebbezhet a döntés ellen a
szenátus hivatalánál. A
fellebbezés eredményéről a
szenátus elnöke egy későbbi
ülésen tájékoztatja a szenátust.
 A fegyelmi intézkedéssel
szemben minden képviselő –
annak elrendelésétől számított
három napon belül – kifogással
élhet, amit az elnökhöz nyújt be.
Az elnök a fegyelmi intézkedést

Tagállam

Pénzbüntetés/tiszteletdíj
levonása fegyelmi ügyben

Fegyelmi szankció

Jogorvoslati lehetőség
fenntarthatja, visszavonhatja,
vagy megváltoztathatja.

Ciprus




Csehország

Dánia

Egyesült Királyság

Fizetéscsökkentés előzetes
bejelentés nélküli hiányzás
esetén.

n. i.

Alsóház és Felsőház
 figyelmezetés
 szómegvonás
 megrovás
 kitiltás
 pénzbírság

Fegyelmi eljárás esetén
lehetséges pénzbírság szankció.



 figyelmeztetés
 szómegvonás
 rendreutasítás
 kizárás
Alsóház
 figyelmeztetés
 szómegvonás
 felszólítás az ülésterem elhagyásra /
kivezettetés
 mandátum felfüggesztése
 Felsőház
 mandátum felfüggesztése

nincs

Megrovás, kitiltás esetén azonnali
fellebbezési lehetőség a Házhoz,
amely vita nélkül határoz a
döntés megerősítéséről vagy
elvetéséről.
 Szómegvonás (időkeret túllépés,
tárgyszerűség hiánya) esetén
nincs fellebbezési lehetőség.
n. i.

Alsóház
 Fizetésmegvonás a
mandátum felfüggesztése
idejére.
Felsőház
 Mandátum felfüggesztése
esetén nem igényelhetnek
napidíjat, pénzügyi
támogatást.

Alsóház
 Az Etikai Kódex megsértése az
Ügyrendi és mentelmi bizottság
eljárása során az érintett
képviselőnek együttműködési
kötelezettsége van. Emellett
lehetősége van bizonyítékai,
szóbeli vagy írásbeli
beterjesztésére.

felszólítás a tárgyra térésre / megintés
szómegvonás
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Tagállam

Észtország

Finnország

Franciaország

Pénzbüntetés/tiszteletdíj
levonása fegyelmi ügyben

Fegyelmi szankció








felszólítás a tárgyra térésre
rendre utasítás
mikrofon kikapcsolása
figyelmeztetés
szómegvonás
felfüggesztés

Alsóház
 rendreutasítás vagy megintés
 a rendreutasítás jegyzőkönyvbe vétele
 megrovás
 megrovás és ezzel egyidejűleg
határozott idejű felfüggesztés
Felsőház
A szankciók megegyeznek az alsóház
szabályaival, a fizetés levonás mértéke
alacsonyabb.

nincs

Fizetés csökkentése vagy
megvonása elvileg lehetséges –
tartós és igazolatlan hiányzás
esetén.

Alsóház
 Megrovás és megrovás
egyidejű felfüggesztés
szankciók esetén
javadalmazás felének
levonása egy, ill. két
hónapra.
 Képviselőtárs megtámadása
esetén hat hónapra.
Felsőház
 Ugyanezen két szankció
esetén a javadalmazás 1/3-át
levonják, ill. az összes
egyéb juttatást megvonják.
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Jogorvoslati lehetőség
Felsőház
 Az etikai kódex megsértése
esetén lefolytatott eljárásban a
Ház tagját meghallgatják.
n. i.

A képviselőnek joga van arra, hogy a
Házelnök bizottsága meghallgassa és
álláspontját kifejthesse. A Ház
döntésével szemben az alkotmány
21. cikke apján lehetséges
jogorvoslat.
Alsóház
Amennyiben egy képviselő ellen
bármilyen fegyelmi intézkedés van
folyamatban, a képviselőnek joga
van a meghallgattatáshoz saját
személyében vagy akár egy másik
képviselő által képviselve.

Tagállam

Pénzbüntetés/tiszteletdíj
levonása fegyelmi ügyben

Fegyelmi szankció

Görögország






rendreutasítás
szómegvonás
megrovás
időszakos felfüggesztés



Hollandia






felszólítás
rendreutasítás
szómegvonás
kizárás

nincs

Horvátország





figyelmeztetés
szómegvonása
kizárás az ülésről

nincs
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Megrovás és időszakos
felfüggesztés esetén a
tiszteletdíj csökkentése.

Jogorvoslati lehetőség
Rendreutasítás:
 Amennyiben a képviselő szavait
visszavonja, vagy elnézést kér
viselkedéséért, vagy
magyarázatot ad viselkedésére
nem lép életbe e szankció.
Megrovás:
 A képviselő öt percet kap, hogy
megmagyarázza viselkedését. Ha
az elnök fenntartja az indítványt,
a Ház vita nélkül határoz.
Időszakos felfüggesztés:
 Összesen három (egy a kizárást
támogató, egy ellenző és az
érintett) képviselő meghallgatása
(max. 10 percben), majd
kézfelemeléssel történő szavazás
a szankcióról.
Rendreutasítás esetén a képviselőnek
joga van ahhoz, hogy korábbi szavait
visszavonja. A házszabály kimondja,
hogy az elnöki döntésekkel szemben
a Házhoz nem lehet fellebbezni.
A kizárással szemben a házelnökhöz
jogorvoslati kérelmet lehet írásban
benyújtani. A következő plenáris

Tagállam


Írország

Lengyelország

Pénzbüntetés/tiszteletdíj
levonása fegyelmi ügyben

Fegyelmi szankció

ülésen a Ház vita nélkül, az
Alkotmányügyi és ügyrendi bizottság
jelentéstevője és az érintett képviselő
véleményének meghallgatása után.

kivezettetés az ülésteremből

Alsóház és Felsőház
 felszólítás a sértő kifejezés
visszavonására
 felszólítás magyarázat adásra
 megrovás
 kizárás
 felfüggesztés
Alsóház
 felszólítás
 felszólítás másodszor
 kizárás folyamatos rendzavarásért (+
javadalmazás levonása)
 ülés felfüggesztése
Külön törvényben meghatározott
feladatainak nem teljesítése, vagy
elhanyagolása esetén illetve a Házszabály
által előírt feladatainak nem teljesítése
esetén:
 feddés
 figyelmeztetés
 megrovás

Jogorvoslati lehetőség

nincs

A képviselőnek lehetősége van a
sértő kifejezést visszavonni,
viselkedésére magyarázatot adni,
felfüggesztés esetén levélben
magyarázatot adni. (A Mentelmi és
Eljárási bizottság az eljáró testület.)

Alsóház
 hiányzás esetén
 kizárás esetén
 Felsőház
 a rend és a vonatkozó
szabályok be nem tartásával
akadályozó képviselő
büntethető
fizetéscsökkentéssel
 parlamenti juttatások
csökkentése
 juttatások felfüggesztése
lehetséges

Alsóház

63





Kizárás esetén a képviselő az
elnökségtől kérheti az elnök
döntésének felülvizsgálatát. Az
elnökség az Ügyrendi
bizottsággal konzultálva hozza
meg a végső döntést. A döntésről
az elnökség azonnal de nem
később, mint a következő ülésen
értesíti a felülvizsgálat
eredményéről a Házat.
Javadalmazás levonása esetén az
elnökség a Seniorok Tanácsával
való konzultáció után elvégzi a

Tagállam

Pénzbüntetés/tiszteletdíj
levonása fegyelmi ügyben

Fegyelmi szankció

Jogorvoslati lehetőség

Felsőház
 figyelmeztetés
 figyelmeztetés és annak
jegyzőkönyvben történő rögzítése
 kizárás
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felülvizsgálatot. A fizetés és
egyéb juttatások csökkentése
csak a határozat meghozatala
utáni 7. napon vagy a
felülvizsgálat után kezdődhet
meg. A levonásra vonatkozó
információk nyilvánosak.
A Házelnökség döntése ellen a
Házhoz fellebbezhet a képviselő,
amely szavaz az ügyről. Az
Ügyrendi bizottság döntése ellen
a Szejm Elnökségéhez
fellebbezhet.
Felsőház
A fizetés, a juttatások
csökkentése, felfüggesztése
esetén a szenátor jogorvoslatért
14 napon belül az Elnökséghez
fordulhat, annak döntése viszont
végleges hatályú.
A rendzavarás esetén kirótt
szankció esetén a szenátor
fellebbezhet az Ügyrendi, etikai
és szenátori ügyek bizottsághoz,
amely vagy érvényteleníti, vagy
fenntartja az elnöki döntést. Az
elnök vagy elfogadja a bizottság

Tagállam

Pénzbüntetés/tiszteletdíj
levonása fegyelmi ügyben

Fegyelmi szankció

Jogorvoslati lehetőség
döntését vagy a Szenátust kéri
meg végleges döntés
meghozatalára.

Lettország






figyelmeztetés
szómegvonás
kizárás

nincs

A kizárandó személy, vagy frakciója
képviselője által elmondott
magyarázat meghallgatása után a Ház
vita nélkül dönt a kizárásról.

Litvánia




figyelmeztetés
figyelmeztetés jegyzőkönyvben való
rögzítéssel
ideiglenes kizárás



fizetéslevonás igazolatlan
hiányzás esetén;
fizetésmegvonás kizárás
esetére

A figyelmeztetett (jegyzőkönyvben
rögzített) képviselő a hitelesítő
szavazás előtt maximum 3 percben
lehetőséget kap viselkedése
megmagyarázására.

jegyzőkönyvbe foglalt megintés
megintés és a hozzászólás jogának
megvonása
jegyzőkönyvbe foglalt megrovás
átmeneti felfüggesztés és megrovás



fizetésmegvonás
felfüggesztés és megrovás
esetén




Luxembourg
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A megintett képviselő az ülés
végén megindokolhatja
viselkedését, kivéve, ha az elnök
ezt korábban is megengedi. A
képviselő indoklása után az elnök
dönt a szankció
fenntartásáról/visszavonásáról.
A képviselő (nevében felszólaló
másik képviselő) max. 10
percben adhat magyarázatot a
viselkedésre. Ha a képviselő
elnézést kér az elnökkel szembeni

Tagállam

Pénzbüntetés/tiszteletdíj
levonása fegyelmi ügyben

Fegyelmi szankció

Málta







Németország

Alsóház
 figyelmezetés
 megintés
 szómegvonás
 felfüggesztés
Felsőház
nincs szankció

Alsóház
 pénzbüntetés lehetséges
rendbontás vagy a Ház
tekintélyének megsértése
esetén
Felsőház
nincs

Olaszország

Alsóház
 megintés

Alsóház
hiányzás esetén fizetéslevonás

figyelmeztetés a tárgyra térésre
szómegvonás
megrovás
kizárás
felfüggesztés

fizetéslevonás igazolatlan
hiányzás esetén, fegyelmi
ügyben nincs
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Jogorvoslati lehetőség
tiszteletlenségért és a
rendzavarásért, azonnal mentesül
a szankció alól.
 Kizárt képviselő írásban elnézést
kérhet az elnöktől/Háztól, ekkor
mentesülhet a szankció alól.
A szankcionált képviselő lehetőséget
kaphat viselkedésének
megmagyarázására. Amennyiben a
képviselő az elnökhöz címzett
írásbeli nyilatkozatában elnézést kér
a viselkedéséért, a Ház szavaz a
felfüggesztés hatályon kívül
helyezéséről.
Alsóház
A fegyelmi szankcióval vagy
pénzbüntetéssel sújtott képviselő
kifogással élhet az intézkedés ellen.
A kifogást írásban kell benyújtani a
következő ülésnapig. A kifogásról a
Ház vita nélkül dönt a következő
ülésnapon. Bizonyos kérdésekben az
Alkotmánybírósághoz is lehet
fordulni.
Alsóház

Tagállam

 kizárás
 megrovás és átmeneti felfüggesztés
Felsőház
 megintés,
 megintés jegyzőkönyvben rögzítve
 megrovás
 az ülés hátralévő részéről történő
kizárás
 az ülés felfüggesztése;
 a képviselő felfüggesztése
Portugália

Pénzbüntetés/tiszteletdíj
levonása fegyelmi ügyben

Fegyelmi szankció





figyelmeztetés
szómegvonás
mandátumvesztés

Felsőház
nincs

fizetéslevonás igazolatlan
hiányzás esetén

Jogorvoslati lehetőség
Megintés esetén a képviselő azonnal
vagy az ülés végén az elnök
engedélyével megmagyarázhatja
rendbontó viselkedése okát.
Felsőház
megegyezik az alsóház szabályaival
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A képviselőnek panaszt tehet a
Házelnök vagy az elnökség
valamely döntése ellen, a plenáris
üléshez fellebbezést nyújthat be,
amit max. három percben
indokolhat.
Mandátumvesztés esetén a
képviselő a plénum előtt vagy
írásban kifogásolhatja a döntést
az annak meghozatalától
számított 10 napon belül. Kifogás
esetén a parlament vita nélkül,
titkos szavazással dönt arról,
hogy a képviselő elveszítse-e a
mandátumát vagy sem. A

Tagállam

Pénzbüntetés/tiszteletdíj
levonása fegyelmi ügyben

Fegyelmi szankció

Jogorvoslati lehetőség
mandátum elveszítéséről döntő
országgyűlési határozat ellen a
képviselő az alkotmánybírósághoz fellebbezhet.

Románia

Spanyolország

Svédország
Szlovákia

Alsóház
 figyelmeztetés
 rendreutasítás
 szómegvonás
 kiutasítás az ülésteremből
 eltiltás az ülésekről maximum 15 napra
 átmeneti felfüggesztés
Alsóház és felsőház
 megintés
 szómegvonás
 kiutasítás a teremből
 átmeneti felfüggesztés
 megintés
 szómegvonás

Alsóház
 fizetéslevonás igazolatlan
hiányzás esetén
 fizetésmegvonás átmeneti
felfüggesztés esetén

nincs adat

Alsóház
fizetéslevonás lehetősége
igazolatlan hiányzás esetén

nincs

nincs adat

nincs










A képviselőnek jogában áll a
fegyelmi szankciókkal szemben
azonnal panaszt tenni, amiről a Ház
vita nélkül dönt.

megintés
szómegvonás
rendreutasítás
felszólítás az ülésterem elhagyására
bírság
megfosztás a mandátumtól (más
képviselő helyett szavazás esetén)
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fizetéslevonás igazolatlan
hiányzás esetén
pénzbüntetés szankció
(másik képviselő, a Ház
valamely testülete vagy
valamely magas állami

A fegyelmi eljárási folyamatot a
Mandátumvizsgáló és mentelmi
bizottság vezeti le, amely az esettel

Tagállam

Pénzbüntetés/tiszteletdíj
levonása fegyelmi ügyben

Fegyelmi szankció

tisztségviselő megsértése
esetén)

Szlovénia




Európai Parlament







Alsóház
figyelmeztetés
szómegvonás
kiutasítás

nincs

megintés
megintés másodszor, jegyzőkönyvben
rögzítve
szómegvonás
kizárás az ülésről
ülés berekesztése / felfüggesztése

a napidíj levonása 2-10 napra

Jogorvoslati lehetőség
kapcsolatos minden adatot, tényt
összegyűjt. A képviselőnek joga van
a dokumentumokba való
betekintéshez és álláspontjának
kifejtéséhez.


Szómegvonás esetén a képviselő
kifogásolhatja az elnök döntését.
A Ház a kifogásról és az elnök
döntésének fenntartásáról vita
nélkül szavaz.
 Kiutasítás esetén a képviselő
három napon belül kifogást
emelhet a parlamentnél, ahol
erről a kifogásról a következő
ülésen vita és módosító javaslat
nélküli szavazással döntenek.
Súlyosabb fegyelmi esetekben a
lehetséges szankció kiszabása előtt a
képviselőt meghallgatja a Házelnök.
A szankció kiszabásával szemben két
héten belül a képviselő jogorvoslati
kérelmet nyújthat be az elnökhöz. A
parlament legkésőbb négy héten
belül dönt. A döntésig a kiszabott
szankció nem lép életbe. A Ház
hatálytalanítja, helybenhagyja vagy

Különösen súlyos fegyelmi esetekben:
 megrovás
 pénzbüntetés
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Tagállam

Pénzbüntetés/tiszteletdíj
levonása fegyelmi ügyben

Fegyelmi szankció




Jogorvoslati lehetőség
mérsékli a kiszabott szankciót. Ha a
Ház nem tartja be a határidőt, a
szankció semmissé válik.

parlamenti tevékenység alóli teljes
vagy részleges eltiltás 2-10 egymást
követő ülésen
javaslat benyújtása az Elnöki
Konferenciához valamely parlamenti
tisztség alóli felmentésre
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FEGYELMI SZANKCIÓK, PÉNZBÜNTETÉS/TISZTELETDÍJ LEVONÁS ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK A FELSZÓLALÁSRA ÉS AZ ÜLÉS MENETÉRE
VONATKOZÓ SZABÁLYOK KAPCSÁN – EU TAGJELÖLT ÁLLAMOK

Ország

Pénzbüntetés / javadalmazás levonása
fegyelmi ügyben

Fegyelmi szankció





megintés
megintés másodszor
kizárás azonnal
felfüggesztés 2-15 napra








figyelmeztetés
szómegvonás
kizárás az ülésről
a teremből való eltávolítás

Hiányzás esetén a fizetés 5 százalékával
sújtják azt, aki három egymást követő
ülésnapon hiányzik, és nem igazolja azt.







figyelmeztetés
megintés
szómegvonás
kizárás
ülésteremből eltávolítás

Az adott ülésnapról kizárt képviselőnek
nem jár javadalmazás.



Albánia

Macedónia

Montenegró
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A kizárással sújtott képviselőnek
félhavi, a felfüggesztett képviselőnek
egyhavi fizetését levonják.
Ha a képviselő a felfüggesztés lejárta
előtt részt akar venni az ülésen,
kéthavi fizetést vonnak meg.

Jogorvoslat


A megintett képviselő
az ülésnap végén
magyarázatot adhat
viselkedésére.
 A felfüggesztésre és
fizetés levonásra
vonatkozó döntést,
amit az elnökség
(Büro) hoz meg, a
döntést a Háznak
bejelentik, s azt vitatni
nem lehet.
nincs adat

Akivel szemben sértő
kifejezést használtak,
lehetősége van reagálni
arra. Frakciót is megilleti
ez a jog.

Ország

Jogorvoslat






rendreutasítás
szómegvonás
kizárás
ülésterem elhagyása



A képviselő rendre utasítása esetén a
fizetés 10 százalékát vonják le.
 Ugyanazon az ülésen történő
másodszori rendre utasítás esetén 20
százalékát.
 Szómegvonás esetén 40 százalékát.
 Kizárás esetén 50 százalékát.
Ha egy képviselő egy ülésen több
fegyelmi szankcióban részesül, azok
mértéke nem adódik össze, hanem a
legmagasabb összeget vonják le.

nincs adat








figyelmeztetés
feddés
szómegvonás
kizárás
ülés felfüggesztése, berekesztése
mandátumvesztés

Igazolatlan hiányzás esetén akár
háromhavi illetmény is levonható.

A rendzavaró
képviselőnek lehetősége
van bocsánatkérésre.

Szerbia

Törökország

Pénzbüntetés / javadalmazás levonása
fegyelmi ügyben

Fegyelmi szankció

72

FEGYELMI SZANKCIÓK, PÉNZBÜNTETÉS/TISZTELETDÍJ LEVONÁS ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK A FELSZÓLALÁSRA ÉS AZ ÜLÉS MENETÉRE
VONATKOZÓ SZABÁLYOK KAPCSÁN – POTENCIÁLIS TAGJELÖLT ÁLLAMOK
Ország

Bosznia-Hercegovina

Koszovó

Pénzbüntetés / javadalmazás levonása
fegyelmi ügyben

Fegyelmi szankció











figyelmeztetés
szómegvonás
felszólítás
az ülés megszakítása
figyelmeztetés
megszakítás
az ülés berekesztése
elnapolás
az ülésről való eltávolítás a hátralevő
ülésnapra
egyéb (az elnök konzultálhat az
elnökséggel a megfelelő fegyelmezési
eszköz megválasztásáról)

Jogorvoslat

nincs adat

nincs

nincs adat

nincs
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FEGYELMI SZANKCIÓK, PÉNZBÜNTETÉS/TISZTELETDÍJ LEVONÁS ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK A FELSZÓLALÁSRA ÉS AZ ÜLÉS MENETÉRE
VONATKOZÓ SZABÁLYOK KAPCSÁN – EGYÉB ORSZÁGOK

Amerikai Egyesült
Államok

Ausztrália

Izrael

Kanada

Pénzbüntetés / javadalmazás levonása
fegyelmi ügyben

Fegyelmi szankció

Ország







figyelmeztetés
feddés
szómegvonás
kizárás
pénzbüntetés
kizárás (ld. Alkotmány!)

Alsóház és Felsőház
 felszólalás megszakítása
 kitiltás
 felfüggesztés
 figyelmeztetés
 szómegvonás
 ülésteremből való eltávolítás (a
szavazáson való részvétel marad!)
 eltiltás
 felfüggesztés
Alsóház
 megnevezés
 figyelmeztetés
 kizárás

Jogorvoslat

Pénzbüntetés van (ld. Code of Conduct!).
A pénzbüntetése mellett egyes anyagi
juttatások visszafizetése vagy
javadalmazásból történő levonás is
előfordul, de nem túl gyakran használt
szankciók.

A képviselő az
elnökséghez fellebbezhet
a fegyelmi szankció ellen.

Felsőház
van pénzbírság

Az érintett képviselő
kifogást emelhet, amelyről
a Ház vita nélkül határoz.

nincs adat

Alsóház
 A fizetéslevonás hiányzás esetén
lehetséges. A levonás mértéke 120
dollár/nap, amelyet akkor kezdenek
74

A képviselő fellebbezhet a
plénum előtt, amely az
Etikai bizottság tagjával
együtt vita nélkül határoz.
Felsőház
 A beszédmódja miatt
figyelmeztetett

 egyéb (a parlament döntése alapján)
Felsőház
 ülés megszakítása
 felfüggesztés

Új-Zéland

Pénzbüntetés / javadalmazás levonása
fegyelmi ügyben

Fegyelmi szankció

Ország






figyelmeztetés
az ülésteremből való eltávolítás
megnevezés
felfüggesztés

levonni, ha a hiányzás meghaladta a
21 egymást követő ülésnapot.
Felsőház
 Igazolatlan hiányzás esetén
pénzbüntetés: max. 250
dollár/ülésnap
nincs
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Jogorvoslat



szenátor kérheti a tény
rögzítését a jegyzőtől.
Lehetőség van
bocsánatkérésre,
visszavonásra is.

nincs adat

