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Egyes törvényeknek a Nemzeti Országgy ű lési és Kormányzati Képviselő i Kártya
Rendszerének (NOKKKR) bevezetéséhez szükséges módosításáró l

1 .§

Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990 . évi LVI . törvény 5/A . §-a helyébe
a kővetkező rendelkezés lép :

„5/A. § (1) A képviselőt az e törvény 1-5 . §-a alapján megillető javadalmának kifizetése a
Nemzeti Országgyűlési Képviselői Kártyára történő átutalással történik .
(2) A Nemzeti Országgyűlési Képviselői Kártyára átutalt javadalmat a képviselő csak
fogyasztásra kész ételre, gyógyszerekre, mosó- és tisztítószerekre, továbbá a képviselő
gyermekeinek iskolakezdését segítő cikkekre, így taneszközökre, gyermekruházati termékekre
és tankönyvekre költheti el . A javadalom teljes összegét adott hónapban fel nem használó
képviselő a fennmaradt összeget köteles az általa megjelölt közhasznú szervezet
rendelkezésére bocsátani.
(3) A Nemzeti Országgyűlési Képviselői Kártyára átutalt javadalmat a képviselő csak 10 .000
főnél alacsonyabb lakosságszámú települések kisvállalkozóinak üzleteiben költheti el .”

2.*

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkáro k
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII . törvény a következő 15/A. §-sal egészül ki :

„15/A. § A politikai vezetőt megillető havi illetmény kifizetése a Nemzeti Kormányzat i
Képviselői Kártyára történ ő átutalással történik.
(2) A Nemzeti Kormányzati Képvisel ői Kártyára átutalt illetményt a politikai vezető csak
fogyasztásra kész ételre, gyógyszerekre, mosó- és tisztítószerekre, továbbá a képvisel ő
gyermekeinek iskolakezdését segítő cikkekre, így taneszközökre, gyermekruházati termékekre
és tankönyvekre költheti el . Az illetmény teljes összegét adott hónapban fel nem használ ó
politikai vezető a fennmaradt összeget köteles az általa megjelölt közhasznú szervezet
rendelkezésére bocsátani.
(3) A Nemzeti Kormányzati Képvisel ői Kártyára átutalt illetményt a politikai vezető csak
10.000 főnél alacsonyabb lakosságszámú települések kisvállalkozóinak űzleteiben költhet i
el .”

3 .§

E törvény a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba, és a kihirdetését
követő hónap második napján hatályát veszti .



INDOKLÁS

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

A politikusbűnözés egyre súlyosabb mértéket ölt Magyarországon . A Transparency
Intemational 2012-es kutatási eredményei szerint a politikai korrupció nem sz űnt meg, csak a
szerkezete alakult át . Ennek fő oka, hogy a korrupció ellen küzdő szervezetek elveszítették
függetlenségüket . Álláspontunk szerint a korrupció növekedéséhez hozzájárul az is, hogy ne m
tudjuk nyomon követni, hogy az országgyűlési képviselők, a miniszterelnök, a miniszterek és
az államtitkárok mire költik a fizetésüket . Az Együtt 2014-Párbeszéd Magyarországért
Választási Szövetség úgy véli, hogy ezért szükség van a Nemzeti Országgyűlési és
Kormányzati Képvisel ő i Kártya Rendszerének (NOKKKR) bevezetésére . Mivel a kormány a
szegény és kirekesztett csoportok számára szociális kártyát kíván bevezetni, mert nem tudja ,
hogy az állampolgárok mire költik a sok esetben több ezer forintra rúgó közpénzeket,
meggyőződésünk, hogy e kezdeményezésből a szintén közpénzekből származó fizetéssel
rendelkező országgyűlési képviselőknek és politikai vezetőknek is ki kell venni a részüket .

RÉSZLETES INDOKLÁS

Az 1-2. '-okhoz

A javaslat azonos tartalommal módosítja az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló
1990. évi LVI. törvény, illetve a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010 . évi XLIII. törvény azon rendelkezéseit,
melyek az országgyűlési képviselők, a miniszterelnök, a miniszterek és az államtitkáro k
ja»adalmaz őswára, továbbá illetményeire vonatkoznak. E módosítás célja, hogy bevezetésre
kerülhessen a Nemzeti Országgyűlési és Kormányzati Képviselői Kártya Rendszere
(NOK(KR) .

Á 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés .



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Önálló képviselői indítvány (tőrvényiavaslat)

Kövér László úrna k
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 6 . cikk (1} bekezdése alapján mellékelten benyújtom az egyes

törvényeknek a Nemzeti Országgyűlési és Kormányzati Képviselői Kártya
Rendszerének (NOKKKR) bevezetéséhez szükséges módosításáról szóló

törvényjavaslatot .

Budapest, 2013 . augusztus 30 .

Szabó Tímea
független képviselő
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