
r
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

1 . §

Országgyűlés Hivatala

Irományszám : j1500
Érkezett : 2006 JÚL 0..3.

KÉPVISELŐI ÖNÁLLÓ INDÍTVÁNY

2006. évi . .. . törvény
az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséró7 és kedvezményeiről szóló 1990.

évi LVI. törvénymódosításáról

Az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló
1990. évi LVI. törvény (továbbiakban: Törvény) 3 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„3. § (1) A képviselő havonta költségtérítési átalányra jogosult . A költségtérítési
átalány az alapdíjnak - ha az egyéni választókerületben megválasztott képviselő
esetében az egyéni választókerület székhelye
•

	

Budapest - a 70%-a,
b) Budapesttől 50 km-en belül van - a 85%-a,
•

	

Budapesttől50 és 100 km között van - a 100%-a,
• Budapesttől 100 és 150 kilométer között van - a 115%-a,
• Budapesttől 150 és 200 kilométer között van - a 130%-a,
J) Budapesttől200 és 250 kilométer között van - a 145%-a,
•

	

Budapesttől 250 kilométeren túl van - a 160%-a .

(2) A területi listán megválasztott képviselő esetében a területi listának megfelelő
megyeszékhelyet, az országos listáról megválasztott képviselő esetében a képviselő
nyilatkozata szerinti állandó lakóhelye szerinti települést kell az (1) bekezdés
alkalmazása során figyelembe venni . Az (1) bekezdés szerinti besorolásnál a Budapest
és a számítás alapjául szolgáló település közötti legrövidebb gyorsforgalmi úton illetve
főúton megtehető távolságot kell figyelembe venni .

(3) Az a képviselő, aki megyei, fővárosi közgyűlés tisztségviselőjeként, illetve
tagjaként, továbbá települési önkormányzat képviselő-testülete tisztségviselőjeként,
illetve tagjaként - nyilatkozata szerint - költségtérítésben (költségátalányban) részesül,
az alapdíj 50%-ának megfelelő mértékű költségtérítési átalányra jogosult .

(4) A képviselő hivatalos külföldi kiküldetésének költségei nem terhelik
költségkeretét. A képviselő külföldi kiküldetésére a köztisztviselőkre vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni ."

2.§

A törvény 7 . § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) A képviselő a közforgalmú tömegközlekedési eszközöket ingyenesen veheti
igénybe."



Ez a törvény a kihirdetése nap] án lép hatályba .

Budapest, 2006 . július 3 .

3.§

INDOKOLÁS

Az Országgyűlés 2006. május 30-án fogadta el az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról,
költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló 1990 . LVI. törvény módosításáról szóló T/59 .
számú törvényjavaslatot . Úgy tűnik, hogy a szabályozás életszerűtlen lett, ezért indokoltnak
tartom, hogy legalább főútvonalon kelljen kiszámolni azt az utat, amelyet a Budapest és a
számítás alapjául szolgáló település közötti legrövidebb távolság szempontjából kell
figyelembe venni .

A Toller László országgyűlési képviselő által június 19-én elszenvedett sajnálatos autóbaleset
is ráirányítja a figyelmet arra, hogy biztonságosabb, ha az országgyűlési képviselők továbbra
is ingyenesen utazhatnak a tömegközlekedési járműveken .

Kovács Ferenc
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Szili Katalin,
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Budapest, 2006 . július 3 .

Tisztelt Elnök Asszony!

Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX . 30.) OGY. határozat 85 . §-a alapján, „az
országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséró7 és kedvezményeiró7 szóló 1990.
évi LVI. törvény módosításáról" a következő törvényjavaslatot kívánom benyújtani .

Kovács Ferenc
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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