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az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI . törvény
módosításáról
1. §
Az országgyűlési képvisel ők javadalmazásáról szóló 1990 . évi LVI . törvény 8. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép :

„8 . A miniszterelnöki, miniszteri vagy államtitkári tisztséget betölt ő képvisel ő kizárólag az
1 . (2) bekezdésében meghatározott alapdíj 100%-ára jogosult . Ha a képviselő
kormánymegbízotti, kormánybiztosi, miniszterelnöki biztosi vagy miniszteri biztosi tisztséget
tölt be, és ezért díjazásban részesül, javadalmának az 1 . § (2) bekezdésében meghatározot t
alapdíj 100%-át meghaladó részéb ő l a díjazás összegét le kell vonni . Az a képviselő, aki a
Kormány irányítása alatt álló szervt ől — nyilatkozata szerint — személygépjármű-használatban,
mobiltelefon-használatban részesül, annak piaci értékével, aki pedig költségtérítésbe n
(költségátalányban) részesül, annak összegével csökkentett mértékű választókerületi pótlékr a
jogosult.”

2.
Ez a törvény a kihirdetését követ ő hónap első napján lép hatályba.

INDOKOLÁS
az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990 . évi LVI. törvény
módosításáról
A kormánytöbbség tavaly nyáron hirdette meg a kétmillió forintos fizetési plafont a
közszférában. Ezzel szemben kormánypárti képvisel ők olyan kormányzati megbízásoka t
kaptak, amellyel jövedelmük — egy kiskaput kihasználva — meghaladja ezt a limitet .
A Kormány hivatalba lépése óta az országgyűlési képvisel ő kormánybiztosok és — az addi g
nem is létez ő — miniszterelnöki biztosok a képvisel ői javadalmazásuk mellé államtitkári
illetményt (997 ezer forint) is kaphatnak díjazásként, míg a miniszteri biztos képvisel ők
helyettes államtitkári illetményre (748 ezer forint) lehetnek jogosultak . A területi
kormányhivatalokat vezető, országgyűlési képviselő

kormánymegbízottak képvisel ő i

javadalmazásuk mellett több mint egymillió forintot kaphatnak illetményként . A korábbi
szabályozás logikája az volt, hogy ha egy képvisel ő állami vezetői tisztséget tölt be, és ezér t
fizetést kap, akkor képvisel őként csak alapdíjra jogosult . A törvényjavaslat ezt a kívánalma t
érvényesíti az új tisztséget betölt őkkel szemben is.
A takarékos gazdálkodás indokolja azt is, hogy azok az országgy űlési képviselők, akik
kormányzati megbízatásukért díjazást nem, de kedvezményeket igénybe vehetnek,

e

kedvezmények összegével alacsonyabb képviselői javadalmazásban részesüljenek . A
választókerületi pótlék éppen az olyan jelleg ű kiadások fedezésére szolgál (gépkocsi ,
mobiltelefon stb .), amelyek a kormányzati tisztséggel járó juttatás miatt nem merülnek fel a z
ilyen képvisel őnél, ezért indokolt, hogy ez a pótlék csökkenjen a juttatások értékével .
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Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994 (IX . 30.) OGY Határozat 85 .§ (2) bekezdése
alapján, törvényjavaslatot kívánok benyújtani .
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