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Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. §
Módosítás jellege: elhagyás
[29. §
Az Ogytv. 107. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„107. §
(1) Ha az Országgyűlés a napirendi javaslatban feltüntetett szavazások – napirendi
javaslatban jelzett – időpontjában nem határozatképes és a határozatképességet az ülést
vezető elnöknek nem sikerül helyreállítania, akkor az előzetes bejelentés nélkül távol maradó
képviselő adott havi – levonásoktól mentes – teljes tiszteletdíját a Házbizottság csökkentheti. A
tiszteletdíj csökkentésének mértéke nem haladhatja meg a 104. § (1) bekezdés szerinti
tiszteletdíj harmadát.
(2) Ha a képviselő igazolatlanul távol marad az Országgyűlés adott hónapban tartott ülésének
vagy – több ülés esetén – üléseinek napirendi javaslatában feltüntetett, szavazatszámláló gép
alkalmazásával megtartott szavazásainak több mint egynegyedéről, adott havi – levonásoktól
1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilaglogikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy módosító javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként
kezelendők.

mentes – teljes tiszteletdíjának a 104. § (1) bekezdés szerint meghatározott összege az
igazolatlan távolmaradás mértékével megegyezően csökken.
(3) Ha az országgyűlési bizottság a legalább 24 órával korábban összehívott ülése
megnyitásakor nem határozatképes és a határozatképességet az ülést vezető elnöknek nem
sikerül biztosítania, akkor az előzetes bejelentés nélkül távol maradó képviselő adott havi –
levonásoktól mentes – teljes tiszteletdíját a Házbizottság csökkentheti. A tiszteletdíj
csökkentésének mértéke a 104. § (1) bekezdés szerint megállapított tiszteletdíj 20%-át – a
törvényalkotási bizottság tagja esetében 40%-át – nem haladhatja meg.
(4) Ha a bizottsági tisztséggel, tagsággal rendelkező képviselő igazolatlanul távol marad a
bizottság rendes ülésszak során tartott – legalább 24 órával korábban összehívott és
határozatképes – üléseinek több mint feléről, de legalább három ülésről, a (6) bekezdés
alapján meghatározott tiszteletdíja a 104. § (1) bekezdése szerint megállapított összeg 20%ával – a törvényalkotási bizottság tagja esetében 40%-ával – csökken. E rendelkezés
alkalmazása szempontjából távolmaradásnak minősül az is, ha a képviselő az ülés teljes
tartamára eseti képviseleti megbízást adott.
(5) A (2) és (4) bekezdés szerinti tiszteletdíj-csökkentést a házelnök rendeli el.
(6) A (4) bekezdés szerinti tiszteletdíj-csökkentés megállapítása során a képviselőt azon rendes
ülésszak utolsó hónapjában megillető tiszteletdíj – levonásoktól mentes – teljes összegét kell
alapul venni, amely ülésszakon a képviselő igazolatlan távolmaradására sor került.
(7) A (2) bekezdésben foglaltakat – az ülésvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátására
figyelemmel – a házelnökre, valamint az Országgyűlés alelnökeire és jegyzőire nem kell
alkalmazni.
(8) Ha a képviselő több bizottságnak is tagja, a (4) bekezdésben foglaltakat bizottságonként –
de legfeljebb két bizottsági tagságot és a 104. § (1) bekezdése szerint megállapított összeg
40%-át figyelembe véve - kell alkalmazni.
(9) A (3) és (4) bekezdésben foglaltak alkalmazása során az eseti és a vizsgálóbizottságok
üléseit nem kell figyelembe venni.
(10) Az Országgyűlés vagy az országgyűlési bizottság üléséről való képviselői távolmaradás
előzetes bejelentésének, a távolmaradás igazolásának, valamint az Országgyűlés vagy az
országgyűlési bizottság üléséről való távolmaradás miatti tiszteletdíj-csökkentésnek a részletes
szabályait a határozati házszabályi rendelkezések tartalmazzák.
(11) A képviselő által a határozati házszabályi rendelkezések szerinti eljárásban a
távolmaradása bejelentése során, illetve a távolmaradása igazolása érdekében megadott
személyes adatot – a képviselői távolmaradás igazolásával kapcsolatos döntés érdekében, az
igazolás alapjául szolgáló okok megismerése és igazolásként történő elfogadása céljából – a
képviselőcsoport vezetője, a házelnök és a főigazgató kezeli. Az igazolási eljárás során kezelt
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személyes adatot azon Országgyűlés megbízatásának megszűnésétől számított öt év elteltével
kell törölni, amelynek megbízatása alatt az eljárás megindult. A képviselői és a szószólói
távolmaradás ténye közérdekből nyilvános adat.
(12) A kitiltott képviselővel szemben a kitiltás időtartama alatt e § rendelkezései nem
alkalmazhatók.”]

Indokolás
Nem értjük, miért kell a távolmaradás szabályait újragondolni, hiszen a jelenlétről a
frakciófegyelméről a szavazások alkalmával megfigyelhetően méltán híres kormánypárti
kétharmad önmagában is képes gondoskodni.
A jelen tervezet szerinti módosítások inkább az ellenzéki, különösen a független képviselők
feladatellátásait nehezítik, így javasoljuk ezen új szabályok elhagyását.
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