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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Képviselő i önálló indítvány

2011. évi . . . törvény

az országgyű lési képvisel ők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény
módosításáró l

1 . §

Az országgy űlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 4. §-a a
következő új, (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3) Nem jogosult az (1) bekezdés alapján lakhatási támogatásra az a képvisel ő ,
akinek tulajdonában :

a)Budapesten,
b) egyéni választókerületében, vag y
c)abban a megyében ahol területi listán megválasztották

az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatla n
van.”

2. §

E törvény a kihirdetését követ ő napon lép hatályba .



Indokolás

Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990 . évi LVI . törvény - első szabadon
választott országgyűlés általi - rendszerváltoztatást követő megalkotásának legfontosabb
céljai közt szerepelt a független, befolyásolhatatlan, kiszámítható életet biztosító, a
képviselőség, mint hivatás gyakorlását lehet ővé tevő javadalmazási és illetményrendszer
kialakítása.
Az azóta eltelt több mint két évtizedben az Országgyűlés döntéseinek következtében számo s
ponton és elemében átalakult a rendszer, azonban a magyar társadalom részér ől azóta is
folyamatosan meglévő igény mutatkozik a képvisel ők által felvett juttatások igazságossá és
átláthatóvá tétele iránt.
A jelenleg hatályos törvényi szabályozás alapján a képvisel ők javadalma az Országgyűlésben
betöltött tisztségeiktől függően kiszámításra kerülő tiszteletdíjból, valamint a fővárostól
számított távolság alapján távolságarányosan meghatározott választókerületi pótlékból, illetv e
budapesti lakhely hiányában lakhatási támogatásból tevődik össze .
A hatékony, a polgárok bizalmára építő, valós érdekeiket szolgáló jó és tiszta állam
megteremtésének követelménye megkívánja az Országgyűléstől olyan képviselői
javadalmazási rendszer kialakítását, amely lehetővé teszi a közpénzek igazságos, átlátható ,
transzparens felhasználását, s kizárja az elmúlt két évtizedben gyakran előforduló visszaélések
lehetőségét .
A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség célkitűzései közt szerepel a képviselő i javadalmazási
rendszer fenti elveknek megfelelő teljes átalakítása, melynek első lépéseként jelen javaslat
kizárja, hogy ne részesülhessen lakhatási támogatásban az a képvisel ő , aki a fővárosban, vagy
egyéni választókerületében, vagy abban a megyében, amelyben területi listás mandátumát
megszerezte, lakástulajdonnal vagy lakóházzal rendelkezik .

Budapest, 2011 . március 9 .

Lázár J
Fidesz – Magyar Po



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kövér László
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 85 . §-a alapján, „az
országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI . törvény módosításáról ”
a következő törvényjavaslatot kívánjuk benyújtani .

Budapest, 2011 . március 9 .

Lazár Ján
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
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