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ELŐSZÓ
Az országgyűlési képviselők jogállásának és javadalmazásának megfelelő szabályozása
garanciális jelentőségű a parlamentek működése, a népképviselet és a szabad mandátum
elvének érvényesülése szempontjából. A szabályozást 2012 áprilisáig két, még a rendszerváltás
vívmányaként megalkotott törvény, az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi
LV. törvény, valamint az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI.
törvény tartalmazta. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény azonban – a korábbi
szabályozás talaján állva – immár egy jogforrásban rögzítette e rendelkezéseket.
Az Országgyűlés 2019 decemberében átfogóan módosította az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény képviselők jogállását, javadalmazását érintő részeit is, így indokolttá vált – az
egyébként minden országgyűlési ciklus elején megjelenő – kiadványunk nagyobb terjedelmű
újraszerkesztése és ismételt megjelentetése.
A képviselői jogállásra és javadalmazásra vonatkozó teljes, hatályos joganyagot az
Alaptörvény, az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és – az egyes eljárások
részletszabályait meghatározó – határozati házszabály tartalmazza. Kiadványunk e
rendelkezéseket rendszerezve és egybeszerkesztve közli, eltérő betűtípussal elválasztva az
egyes jogforrásokat.
A hatályos joganyag mellett – kötetünk függelékében – a képviselői jogállás egyes elemeihez
tartozó kimutatásokat, statisztikai adatokat, közérdeklődésre számot tartó összeállításokat is
elhelyeztünk.
Bár a kiadvány elsődleges célja a képviselők tájékoztatása, kézikönyvként haszonnal
forgathatják a parlamenti jog e fontos területe iránt érdeklődők is.

Dr. Bárány Tibor
az Országgyűlés Hivatalának
törvényhozási főigazgató-helyettese
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ALKALMAZOTT JELÖLÉSEK, RÖVIDÍTÉSEK
Alaptörvény:

Magyarország Alaptörvénye

Ogytv.:

az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény

HHSZ:

egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat
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A) A KÉPVISELŐK JOGÁLLÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
AZ ORSZÁGGYŰLÉS MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGOK ÉS
KÖTELEZETTSÉGEK
28. §

(2)

(2a)
(3)
(3a)

(4)

(5)
(6)

(7)

(1) A képviselő joga és kötelessége, hogy kezdeményezően részt vegyen az
Országgyűlés munkájában, elősegítse annak eredményes működését.
Kötelessége részt venni az Országgyűlés ülésein, továbbá annak az
országgyűlési bizottságnak az ülésein, amelynek tagja.
A képviselő az Országgyűlés szavazásain köteles jelen lenni. Az
Országgyűlés szavazásain jelen lévőnek a szavazásban - a házszabályi
rendelkezések szerint - részt vevő képviselőt kell tekinteni.
A képviselő az Országgyűlés, valamint az országgyűlési bizottság üléséről
való távolmaradását előzetesen bejelenti.
Ha e törvény kivételt nem tesz, az Országgyűlés tisztségeire, illetve
országgyűlési bizottságaiba bármely képviselő megválasztható.
Az Országgyűlés alelnökei, háznagya és jegyzői - feladataik ellátása során,
valamint tisztségükből adódó általános felelősségük keretében őrködnek az Országgyűlés tekintélyének, valamint a házszabályi
rendelkezéseknek a tiszteletben tartása felett.
A köztársasági elnök, a Kormány, országgyűlési bizottság vagy
országgyűlési képviselő határozati javaslatot terjeszthet elő. Nemzetközi
szerződés kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot a Kormány terjeszthet
elő. A törvényjavaslathoz és a határozati javaslathoz indokolást kell fűzni.
A képviselő - ha törvény vagy határozati házszabályi rendelkezés kivételt
nem tesz - a képviselői jogait személyesen gyakorolja.
A képviselő az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról
szóló törvény melléklete szerinti eskü letételéig és az esküokmány
aláírásáig (a továbbiakban együtt: eskütétel) - az alakuló ülés
megtartásával szükségszerűen együtt járó feladatok elvégzésének
kivételével - az Országgyűlés és az országgyűlési bizottságok ülésein nem
vehet részt, tanácskozási és szavazati jogát nem gyakorolhatja, indítványt
nem nyújthat be, az Országgyűlés tisztségeire, illetve országgyűlési
bizottságba
nem választható
meg,
valamint
képviselőcsoport
megalakításában nem vehet részt.
Ha az esküokmány érvényességével kapcsolatban kétség merül fel, a
képviselő a (6) bekezdés szerinti jogait az esküokmány érvényességének
− a határozati házszabályi rendelkezések szerinti − megállapításáig nem
gyakorolhatja.

5. melléklet
1. Az Országgyűlés üléséről, valamint az országgyűlési bizottság üléséről való távolmaradás
előzetes bejelentésének rendje
1.1. A plenáris ülésről való távolmaradásra vonatkozó bejelentést írásban - papíralapon vagy
elektronikus levélben - a házelnöknek címezve, az Országgyűlés Hivatalának
főigazgató által kijelölt szervezeti egységéhez kell eljuttatni.
1.2. Az országgyűlési bizottság üléséről való távolmaradásra vonatkozó bejelentést írásban papíralapon vagy elektronikus levélben - a bizottság elnökének címezve, a bizottság
mellett működő titkársághoz kell eljuttatni.
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MENTELMI JOG
Az országgyűlési képviselőt mentelmi jog és a függetlenségét biztosító
javadalmazás illeti meg. [Alaptörvény 4. cikk (2) bekezdés első mondata]
73. §

(2)

74. §

(2)

(3)

(4)

(1) A képviselő bíróság vagy hatóság előtt – megválasztása napjától
képviselői megbízatásának ideje alatt és azt követően – nem vonható
felelősségre leadott szavazata, továbbá a képviselői megbízatásának
gyakorlása során a képviselői megbízatásával összefüggésben általa
közölt tény vagy vélemény miatt.
Az (1) bekezdésben meghatározott mentesség nem vonatkozik a
képviselők polgári jogi felelősségére és a következő bűncselekményekre:
a) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló
1978. évi IV. törvény szerinti közösség elleni izgatás, nemzeti jelkép
megsértése, a nemzetiszocialista és kommunista rendszerek
bűneinek nyilvános tagadása, visszaélés szigorúan titkos és titkos
minősítésű adattal, visszaélés bizalmas minősítésű adattal, visszaélés
korlátozott terjesztésű minősített adattal,
b) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szerinti
közösség
elleni
uszítás,
nemzeti
jelkép
megsértése,
a
nemzetiszocialista vagy kommunista rendszerek bűneinek nyilvános
tagadása, minősített adattal visszaélés.
(1) A képviselő ellen csak az Országgyűlés előzetes hozzájárulásával lehet
büntetőeljárást, valamint – a mentelmi jogról az adott ügyre vonatkozó
önkéntes lemondás hiányában – szabálysértési eljárást indítani vagy
folytatni, továbbá büntető eljárásjogi kényszerintézkedést alkalmazni.
A képviselőt csak
a) bűncselekmény elkövetésének tettenérésekor lehet őrizetbe venni,
vagy vele szemben más büntetőeljárásjogi kényszerintézkedést
alkalmazni,
b) szabálysértés elkövetésének tettenérésekor lehet – ha a szabálysértési
őrizet elrendelésének törvényben meghatározott feltételei fennállnak
– szabálysértési őrizetbe venni, vagy vele szemben más szabálysértési
kényszerintézkedést alkalmazni.
A mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt a vádemelés előtt a
legfőbb ügyész, azt követően, illetve magánvádas, pótmagánvádas ügyben
a bíróság terjeszti elő a házelnökhöz. Az indítványt a képviselő tettenérése
esetén haladéktalanul elő kell terjeszteni.
Szabálysértési ügyben a szabálysértési hatóság közvetlenül a képviselőt
keresi meg azzal, hogy mentelmi jogáról önként lemondhat. A képviselő
mentelmi jogáról történő nyolc napon belüli önkéntes lemondása esetén
a szabálysértési hatóság az eljárás jogerős befejezésekor a mentelmi
jogról történt lemondás tényéről, valamint az eljárás eredményéről a
legfőbb ügyész útján tájékoztatja a házelnököt. A tájékoztatást a házelnök
a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló
bizottság részére megküldi. A Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és
mandátumvizsgáló bizottság elnöke a tájékoztatást a bizottság soron
következő ülésén ismerteti. Ha a képviselő a szabálysértési ügyben a
megkeresés kézhezvételétől számított nyolc napon belül mentelmi jogáról
nem mond le, a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt – a
szabálysértési hatóság megkeresése alapján – a legfőbb ügyész terjeszti
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elő a házelnökhöz. Az eljárás lefolytatása alatt a képviselő bármelyik
eljáró hatóság előtt, bármikor – legkésőbb az országgyűlési határozat
meghozataláig – lemondhat mentelmi jogáról.
75. §

A képviselő mentelmi joga nem terjed ki a közigazgatási hatósági
eljárásokra.

76. §

A képviselő köteles mentelmi jogának megsértését a házelnöknek
haladéktalanul bejelenteni. A képviselő a vele szemben folyó eljárásban a
bíróságot vagy a hatóságot köteles képviselői megbízatásáról
haladéktalanul tájékoztatni.

77. §

(1) A mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt, illetve a mentelmi
jog megsértésének bejelentését a házelnök haladéktalanul átadja
megvizsgálásra a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és
mandátumvizsgáló bizottságnak, és ezt az Országgyűlés következő
ülésnapján bejelenti, valamint tájékoztatja az átadásról az érintett
képviselőt.

146. §

(1) A képviselők és a volt képviselők mentelmi ügyeinek intézése során a határozati
házszabályi rendelkezéseket ezen fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
Ha az Országgyűlés nem ülésezik, a házelnök dönt arról, hogy a mentelmi ügy
elbírálása céljából szükség van-e rendkívüli ülésszak vagy rendkívüli ülés
összehívására.

(2)

77. §

(2) A mentelmi jog felfüggesztésére irányuló és a mentelmi jog
megsértése miatti vizsgálat során a mentelmi jog felfüggesztésével és a
mentelmi
jog
megsértésével
összefüggő,
a
Mentelmi,
összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság által kért
adatokat a képviselő és minden állami szerv köteles haladéktalanul a
Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság
rendelkezésére bocsátani. A mentelmi jog felfüggesztésére irányuló és a
mentelmi jog megsértése miatti vizsgálat során átvett, illetve
rendelkezésre bocsátott adatokat a mentelmi jog felfüggesztésére
irányuló eljárás és a mentelmi jog megsértése miatti vizsgálat lezárulását
követő harmincadik napon törölni kell.

146. §

(3) A Mentelmi bizottság elnöke a mentelmi ügy tárgyalásáról, idejéről és helyéről az
érintett képviselőt vagy a volt képviselőt értesíti. Ha a képviselő vagy a volt képviselő
megjelenik, kérésére meg kell őt hallgatni, de a Mentelmi bizottság ülésén egyébként
– kivéve a képviselő mentelmi joga megsértése tárgyában tartott ülést – nem lehet
jelen.
A Mentelmi bizottság a mentelmi ügyeket zárt ülésen tárgyalja.
A Mentelmi bizottság az ügy kézhezvételétől számított harminc napon belül
b) a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítvány tárgyában határozati
javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek.
Az (5) bekezdésben rögzített határidő számításánál a rendes ülésszakok közötti
időtartamot és az adatbeszerzés időtartamát figyelmen kívül kell hagyni.
A mentelmi ügyben benyújtott határozati javaslathoz más bizottság nem nyújthat be
részletes vitáról szóló bizottsági jelentést.

(4)
(5)

(6)
(7)
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77. §

(3) A mentelmi jog felfüggesztéséről az Országgyűlés dönt.

147. §

(1) Az Országgyűlés a képviselő vagy a volt képviselő mentelmi ügyében benyújtott
határozati javaslatot haladéktalanul megtárgyalja.
A határozati javaslathoz módosító javaslatot nem lehet benyújtani, arról az
Országgyűlés vita nélkül határoz. A határozathozatal előtt a Mentelmi bizottság
előadója és az érintett képviselő öt-ötperces időtartamban hozzászólhat.

(2)

77. §

(4) A mentelmi jog felfüggesztése tárgyában hozott döntés csak arra az
ügyre vonatkozik, amelyre az indítványt előterjesztették.

18. §

(8) Az a képviselő vagy szószóló, akinek mentelmi jogát az Országgyűlés
felfüggesztette, jogosult kétperces időtartamban az ülésnap napirendi pontjainak
tárgyalása előtt az eljárás jogerős befejezéséről az Országgyűlést tájékoztatni. A
felszólalási szándékot legkésőbb az ülés megnyitása előtt egy órával írásban be kell
jelenteni a házelnöknek.

77. §

(5) A mentelmi jog megsértése miatti ügyben a Mentelmi,
összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság legkésőbb
az (1) bekezdésben meghatározott időponttól számított harminc napon
belül javaslatot tesz a házelnöknek, aki a szükséges intézkedést megteszi
és erről az Országgyűlést tájékoztatja.

146. §

(5) A Mentelmi bizottság az ügy kézhezvételétől számított harminc napon belül
a) a mentelmi jog megsértése ügyében javaslatot tesz a házelnöknek,

78. §

A képviselő mentelmi jogáról – a szabálysértési eljárás kivételével – nem
mondhat le. E jogát mindenki köteles tiszteletben tartani.

79. §
(2)

(1) A mentelmi jog a képviselőt a megválasztása napjától illeti meg.
A képviselők választásán jelöltként jogerősen nyilvántartásba vett
személyt – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a választás
eredményének jogerőre emelkedéséig a képviselőkkel azonos mentelmi
jog illeti meg azzal az eltéréssel, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséről a
Nemzeti Választási Bizottság határoz, és a mentelmi jog felfüggesztésére
irányuló indítványt a Nemzeti Választási Bizottság elnökéhez kell
benyújtani.
Ha a képviselők választásán jelöltként jogerősen nyilvántartásba vett
személy a jogerős nyilvántartásba vételt megelőzően elrendelt személyi
szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés hatálya alatt áll,
vagy vele szemben a jogerős nyilvántartásba vételt megelőzően vádat
emeltek, ezen büntetőeljárás tekintetében nem illeti meg a 74. § (1)
bekezdésében meghatározott jog.

(3)
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ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG
Sarkalatos törvény meghatározza azokat a közhivatalokat, amelyeket országgyűlési
képviselő nem tölthet be, valamint más összeférhetetlenségi eseteket is
megállapíthat. [Alaptörvény 4. cikk (2) bekezdés második mondata]
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG
80. §

(2)

(2a)

(3)

(1) A képviselői megbízatás – a (2) és (2a) bekezdésben meghatározott
kivétellel – összeegyeztethetetlen minden más állami, önkormányzati és
gazdasági tisztséggel vagy megbízatással. A képviselő a tudományos,
egyetemi oktatói, főiskolai oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői,
valamint a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet kivéve más
keresőfoglalkozást nem folytathat és egyéb tevékenységéért - a
tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, a jogi oltalom alá
eső szellemi tevékenységet és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony
keretében végzett tevékenységet kivéve - díjazást nem fogadhat el. A
képviselőnek a mezőgazdasági őstermelőként folytatott tevékenysége
nem minősül kereső foglalkozásnak vagy díjazás ellenében folytatott
egyéb tevékenységnek.
A képviselő miniszterelnöki, miniszteri, államtitkári, kormánybiztosi,
miniszterelnöki biztosi, miniszterelnöki megbízotti vagy miniszteri
biztosi tisztséget láthat el, illetve az Országgyűlés tisztségviselője lehet.
A képviselő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány
kuratóriumában és felügyelőbizottságában tag lehet, valamint
közfeladatot
ellátó
közérdekű
vagyonkezelő
alapítványban
vagyonellenőri tisztséget betölthet.
A miniszterelnök, miniszter, államtitkár képviselő nem lehet az
Országgyűlés tisztségviselője és országgyűlési bizottság tagja.

(4)1
81-83. §2
GAZDASÁGI ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG
84. §

Képviselő nem lehet
a)–g) 3
h) a tőkepiacról szóló törvény szerinti pénzügyi ágazatban működő
pénzügyi szervezet kizárólagos vagy többségi tulajdonosa, vezető
tisztségviselője, vezető állású munkavállalója,
i) olyan gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkező
tag vagy részvényes, amely a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint
nem minősül átlátható szervezetnek,
j) az államháztartás alrendszeréből, európai uniós forrásokból vagy
nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból
származó, egyedi döntés alapján az államháztartáson kívüli
természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem
rendelkező egyéb szervezetek – ide nem értve a társasházat – számára

1

Hatályon kívül helyezett rendelkezések.

2

Hatályon kívül helyezett rendelkezések.

3

Hatályon kívül helyezett rendelkezések.
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nyújtott támogatások odaítélése céljából létrehozott szerv vezetője,
tagja, illetve a szerv döntésének előkészítésében vagy meghozatalában
közreműködő személy.
85. §

A képviselő a megválasztása napjától, a képviselői megbízatása
megszűnését követő két évig nem köthet vételi megállapodást olyan
gazdálkodó szervezet részesedésének megszerzésére, amelyben a magyar
vagy külföldi állam, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati társulás
vagy külföldi helyhatóság, párt, belföldi vagy külföldi vallási közösség
közvetlen vagy közvetett kizárólagos vagy többségi befolyással
rendelkezik.
EGYÉB ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

86. §
(2)
(3)

87. §

(2)

88. §

4

(1)4
A képviselő szakmai vagy üzleti ügyben képviselői minőségére nem
hivatkozhat.
A képviselő a képviselői megbízatásának felhasználásával jogosulatlanul
bizalmas információkat nem szerezhet, illetve nem használhat fel.
(1) A képviselő képviselői megbízatásával összefüggésben nem fogadhat
el olyan ajándékot vagy más ingyenes juttatást, amely a 104. § (1)
bekezdése szerinti képviselői tiszteletdíj egyhavi összegét meghaladja. A
104. § (1) bekezdés szerinti képviselői tiszteletdíj 1/12-ed részének
megfelelő értékhatárt meghaladó értékű ajándékokról és ingyenes
juttatásokról a képviselő – a vagyonnyilatkozata részeként – kimutatást
köteles vezetni.
Az (1) bekezdésben foglalt korlátozás nem vonatkozik a képviselőnek az
Országgyűléstől, saját pártjától vagy képviselőcsoportjától, a pártok
működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási
tevékenységet végző alapítványtól, a képviselői munkájának ellátásához
szükséges vagy azzal szoros összefüggésben lévő juttatásokra és ingyenes
használatba kapott dolgokra. E juttatásokról és ingyenes használatba
kapott dolgokról a képviselő – a vagyonnyilatkozata részeként –
kimutatást köteles vezetni. Az ingyenesen használatba kapott dolgok a
megbízatás megszűnését követően nem kerülhetnek ingyenesen a
képviselő vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója (a
továbbiakban: közeli hozzátartozó) tulajdonába vagy további
használatába.
Ki kell mondani az összeférhetetlenségét annak a képviselőnek,
a) akit – képviselői megbízatásának ideje alatt – bűntett miatt jogerősen
elítéltek, kivéve ha a közügyek gyakorlásától eltiltották,
b) akinek az állammal szemben – a lehetséges jogorvoslati eljárások
kimerítését követően – köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló
értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül – részletfizetés
vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező határozat
rendelkezéseinek megfelelően – nem rendezi.

Hatályon kívül helyezett rendelkezések.
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Az országgyűlési képviselő megválasztásához szükséges feltételek hiányának
megállapításáról,

az

összeférhetetlenség

kimondásáról,

valamint

annak

megállapításáról, hogy az országgyűlési képviselő egy éven keresztül nem vett részt
az Országgyűlés munkájában, az Országgyűlés a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának szavazatával határoz. [Alaptörvény 4. cikk (4) bekezdés]
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
91. §

(1a)

(1b)

(2)

149. §
(2)

(5)

(1) A képviselő az eskütételétől vagy az összeférhetetlen helyzet
keletkezésétől, illetve annak a képviselő tudomására jutásától, a házelnök
és az alelnök az e tisztségre való megválasztásától számított harminc
napon belül köteles a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot
megszüntetni, és erről haladéktalanul tájékoztatni a házelnököt. A
képviselő az összeférhetetlenség fennállása alatt az Országgyűlés és az
országgyűlési bizottságok ülésén tanácskozási és szavazati jogát nem
gyakorolhatja, indítványt nem nyújthat be és javadalmazásra sem
jogosult.
Az (1) bekezdéstől eltérően, ha a képviselővel szemben fennálló
összeférhetetlenségi
ok
megszűnését
eredményező
intézkedés
meghozatala más szerv vagy szervezet hatáskörébe tartozik, a képviselő
az (1) bekezdés szerinti határidőben köteles az összeférhetetlenségi ok
megszüntetését az erre vonatkozó szabályoknak megfelelően
kezdeményezni, és a megszüntetés kezdeményezését haladéktalanul és
hitelt érdemlően bejelenteni a házelnöknek. A bejelentés napjától az
összeférhetetlenség fennállása alatt a képviselő csak a szavazati jogát nem
gyakorolhatja. A képviselő az összeférhetetlenségi ok megszűnéséről – az
azt eredményező intézkedés tudomására jutását követően haladéktalanul
– tájékoztatja a házelnököt.
A képviselő a vele szemben felmerült összeférhetetlenségi okról annak
felmerülését vagy tudomására jutását követően haladéktalanul
tájékoztatja a házelnököt.
Az (1) és (1a) bekezdés szerinti határidő elmulasztása esetén bármely
képviselő
indítványára
az
Országgyűlés
–
a
Mentelmi,
összeférhetetlenségi,
fegyelmi
és
mandátumvizsgáló
bizottság
véleményének kikérése után – tizenöt napon belül határoz az
összeférhetetlenség kimondásáról.
(1) A képviselők összeférhetetlenségi ügyeinek intézése során a határozati házszabályi
rendelkezéseket a 149–152. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
A házelnök
a) a képviselői összeférhetetlenség kimondására irányuló képviselői indítványt,
c) a képviselői összeférhetetlenségi eljárás megindítására irányuló képviselői
kezdeményezést, valamint
haladéktalanul átadja megvizsgálásra a Mentelmi bizottságnak, és erről – a (3)
bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az Országgyűlést, valamint az érintett
képviselőt tájékoztatja. Ha az Országgyűlés nem ülésezik, a házelnök dönt arról, hogy
az összeférhetetlenségi ügy elbírálása céljából szükség van-e rendkívüli ülésszak vagy
rendkívüli ülés összehívására.
A Mentelmi bizottság elnöke a képviselői összeférhetetlenség kimondására irányuló
képviselői indítvány esetén haladéktalanul elrendeli határozati javaslat benyújtásával
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az összeférhetetlenségi eljárás megindítását. A határozati javaslat visszavonására a
Mentelmi bizottság hozzájárulásával kerülhet sor.
Amennyiben az érintett képviselő vitatja összeférhetetlensége fennállását, úgy az
eljárásra a továbbiakban a 150. § (1)–(3) bekezdését és a 151. §-t5 kell megfelelően
alkalmazni.
A Mentelmi bizottság elnöke a képviselői összeférhetetlenségi eljárás megindítására
irányuló képviselői kezdeményezés esetén felszólítja az érintett képviselőt, hogy öt
napon belül nyilatkozzon összeférhetetlensége fennállásáról, illetve kezdeményezze
az összeférhetetlenség megszüntetését. Ha a képviselő az utóbbi megtörténtét
bejelenti a Mentelmi bizottság elnökének, akkor az elnök nem rendeli el az
összeférhetetlenségi eljárás megindítását, és erről a tényről tájékoztatja a házelnököt,
valamint a Mentelmi bizottságot.
Ha a Mentelmi bizottság elnöke a (7) bekezdésben foglalt kezdeményezésről és az
érintett képviselőtől kapott válaszból azt állapítja meg, hogy a kezdeményezés
nyilvánvalóan alaptalan, erről haladéktalanul tájékoztatja a Mentelmi bizottságot. Ha
a Mentelmi bizottság nem emel kifogást, az elnök nem rendeli el az
összeférhetetlenségi eljárás megindítását, és erről tájékoztatja a házelnököt. Ha a
Mentelmi bizottság kifogást emel, az elnök haladéktalanul elrendeli az
összeférhetetlenségi eljárás megindítását.
Ha a képviselő vitatja az összeférhetetlenség fennálltát, vagy a felszólítástól számított
öt napon belül nem jelenti be a Mentelmi bizottság elnökének annak tényét, hogy azt
megszüntette vagy kezdeményezte annak megszüntetését, vagy ha az
összeférhetetlenség nem szüntethető meg, a Mentelmi bizottság elnöke
haladéktalanul elrendeli az összeférhetetlenségi eljárás megindítását.

91. §

(3) A 88. §-ban6 meghatározott összeférhetetlenségről a jogerős ítéletet
hozó bíróság vagy véglegessé vált határozatot hozó hatóság
haladéktalanul tájékoztatja a házelnököt. Az Országgyűlés bármely
képviselő indítványára – a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és
mandátumvizsgáló bizottság véleményének kikérése után – tizenöt napon
belül határoz az összeférhetetlenség kimondásáról.

149. §

(2) A házelnök
b) a bűntett miatti jogerős elítélésről vagy állammal szemben fennálló
köztartozásról szóló jogerős ítéletről vagy jogerős határozatról szóló tájékoztatást
(a továbbiakban: méltatlansági összeférhetetlenséggel kapcsolatos tájékoztatás),
haladéktalanul átadja megvizsgálásra a Mentelmi bizottságnak, és erről – a (3)
bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az Országgyűlést, valamint az érintett
képviselőt tájékoztatja. Ha az Országgyűlés nem ülésezik, a házelnök dönt arról, hogy
az összeférhetetlenségi ügy elbírálása céljából szükség van-e rendkívüli ülésszak vagy
rendkívüli ülés összehívására.
Méltatlansági összeférhetetlenséggel kapcsolatos tájékoztatás esetén a Mentelmi
bizottság elnöke határozati javaslat benyújtásával kezdeményezi és haladéktalanul
elrendeli az összeférhetetlenségi eljárás megindítását. A határozati javaslatnak
tartalmaznia kell, hogy az összeférhetetlenség kimondásával egyidejűleg a képviselői
megbízatás megszűnik. A határozati javaslat visszavonására a Mentelmi bizottság
hozzájárulásával kerülhet sor.

(4)

5

Lásd a 15. oldalon.

6

Lásd a 11-12. oldalon.
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91. §

(4) Képviselői összeférhetetlenségre vonatkozó bejelentést bárki tehet
írásban a házelnöknél. A bejelentésben pontosan meg kell jelölni, hogy
mely képviselővel szemben és milyen összeférhetetlenségi ok merült fel;
mellékelni kell az összeférhetetlenségi ok megállapításához szükséges
bizonyítékokat is. A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő
személyazonosító adatait és aláírását. Hiányos bejelentés esetén a
Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság
elnöke nem indítja meg a szükséges eljárást, de a kezdeményezésről
tájékoztatja
a
Mentelmi,
összeférhetetlenségi,
fegyelmi
és
mandátumvizsgáló bizottságot.

149. §

(2) A házelnök
d) a képviselői összeférhetetlenségre vonatkozó bejelentést
haladéktalanul átadja megvizsgálásra a Mentelmi bizottságnak, és erről – a (3)
bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az Országgyűlést, valamint az érintett
képviselőt tájékoztatja. Ha az Országgyűlés nem ülésezik, a házelnök dönt arról, hogy
az összeférhetetlenségi ügy elbírálása céljából szükség van-e rendkívüli ülésszak vagy
rendkívüli ülés összehívására.
A képviselői összeférhetetlenségre vonatkozó bejelentésről az ülést vezető elnök csak
akkor tájékoztatja az Országgyűlést, ha az megfelel a törvényben foglalt alaki és
tartalmi feltételeknek. Ezt a Mentelmi bizottság elnöke állapítja meg, és erről
haladéktalanul tájékoztatja a házelnököt és a Mentelmi bizottság tagjait.
A Mentelmi bizottság elnöke a képviselői összeférhetetlenségre vonatkozó bejelentés
esetén megvizsgálja, hogy a bejelentés megfelel-e a törvényben meghatározott alaki
feltételeknek. Ha a bejelentés megfelel a feltételeknek, a Mentelmi bizottság elnöke
kezdeményezi az összeférhetetlenségi eljárás megindítását. Az eljárásra ezt követően
a (7)–(9) bekezdést7 kell megfelelően alkalmazni.

(3)

(10)

91. §

(5) Összeférhetetlenséget nem lehet kimondani a 86. § (2) és (3)
bekezdése, valamint a 87. § (1) bekezdése8 alapján.

149. §

(11) Azokban az esetekben, amelyekben törvény szerint az összeférhetetlenséget nem
lehet kimondani, a határozati javaslat csak az összeférhetetlenség megállapítására
irányulhat. Az eljárásra a 150. § (1)–(3) bekezdését, valamint a 151. §-t9 kell
megfelelően alkalmazni.

92. §

(1) Összeférhetetlenségi eljárás kezdeményezése esetén az ügyet a
Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság
30 napon belül kivizsgálja. Az adott ügy kivizsgálására tagjai sorából –
sorsolással – háromtagú vizsgálati testületet hoz létre. A Mentelmi,
összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság elnöke
nem lehet tagja a vizsgálati testületnek. A vizsgálati testület elnöke a
Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság
alelnöke.

7

Lásd a 13. oldalon.

8

Lásd a 11. oldalon.

9

Lásd a 15. oldalon.
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(1) A vizsgálati testület létrehozásának részletes szabályait a Mentelmi bizottság
ügyrendjében állapítja meg. Az adott ügyben érintett képviselő a vizsgálati testület egy
tagja ellen egy esetben kifogással élhet.
A vizsgálati testület az összeférhetetlenségi ügyet zárt ülésen tárgyalja.
A vizsgálati testület elnöke az összeférhetetlenségi ügy tárgyalásáról, idejéről és
helyéről az érintett képviselőt értesíti. Ha a képviselő megjelenik, kérésére meg kell őt
hallgatni, és lehetőséget kell adni neki bizonyítékainak előterjesztésére, de a vizsgálati
testület ülésén egyébként nem lehet jelen.
A vizsgálati testület határozatijavaslat-tervezetet készít a Mentelmi bizottság részére.
(1) A Mentelmi bizottság az összeférhetetlenségi ügyeket zárt ülésen tárgyalja.
A Mentelmi bizottság az Országgyűlés döntését igénylő, 149. § (4)–(5) bekezdése10
szerinti összeférhetetlenségi ügyekben részletes vitáról szóló bizottsági jelentést nyújt
be az Országgyűlésnek.
A Mentelmi bizottság dönt a vizsgálati testület által előterjesztett határozatijavaslattervezet elfogadásáról. A Mentelmi bizottság a tervezet elfogadása esetén annak
megfelelő határozati javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek.
Ha a Mentelmi bizottság a rendelkezésére álló adatok és bizonyítékok alapján nem tud
dönteni az összeférhetetlenségi ügyben, akkor a vizsgálati testületet további adatok és
bizonyítékok beszerzésére szólítja fel.
A Mentelmi bizottság elnöke az összeférhetetlenségi ügy tárgyalásáról, idejéről és
helyéről az érintett képviselőt értesíti. Ha a képviselő megjelenik, kérésére meg kell őt
hallgatni, de a Mentelmi bizottság ülésén egyébként nem lehet jelen.
(2) Az összeférhetetlenségi üggyel összefüggésben a Mentelmi,
összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság, illetve a
vizsgálati testület által kért adatokat a képviselő és minden állami szerv
haladéktalanul köteles a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és
mandátumvizsgáló bizottság, illetve a vizsgálati testület rendelkezésére
bocsátani. Az összeférhetetlenségi üggyel kapcsolatban átvett,
rendelkezésre bocsátott adatokat az összeférhetetlenségi üggyel
kapcsolatos eljárás lezárulását követő harmincadik napon törölni kell.
Az összeférhetetlenséggel kapcsolatos minden nyilvántartást a Mentelmi,
összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság vezet.
(1) Az Országgyűlés az összeférhetetlenségi ügyben a határozati javaslatot a
benyújtását követő ülésén tárgyalja.
Az összeférhetetlenségi ügyben benyújtott határozati javaslathoz a Mentelmi
bizottságon kívül más bizottság nem nyújthat be részletes vitáról szóló bizottsági
jelentést.
Módosító javaslatot a határozati javaslathoz nem lehet benyújtani, arról az
Országgyűlés vita nélkül határoz. A határozathozatal előtt a Mentelmi bizottság
előadója és az érintett képviselő öt-ötperces időtartamban felszólalhat.
Azokban az esetekben, amelyekben törvény szerint az összeférhetetlenséget nem lehet
kimondani, csak az összeférhetetlenség megállapítására kerülhet sor, az Országgyűlés
az összeférhetetlenség megállapításának tényét nyilvánosságra hozza.

Lásd a 12-13. oldalon.
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(1) Ha az Országgyűlés nem mondta ki az összeférhetetlenséget, a
képviselővel szemben ugyanazon tények alapján nem lehet újabb
összeférhetetlenségi eljárást kezdeményezni.
Az összeférhetetlenség megállapításával egyidejűleg az Országgyűlés
felszólítja a képviselőt, hogy öt napon belül szüntesse meg vagy
kezdeményezze az összeférhetetlenség megszüntetését, és ennek tényét
jelentse be a házelnöknek. Az Országgyűlés egyúttal kimondja, hogy ha a
képviselő nem szünteti meg, nem kezdeményezi az összeférhetetlenség
megszüntetését, illetve ha ennek tényét nem jelenti be a házelnöknek,
akkor
képviselői
megbízatása
ezen
határozat
alapján,
az
összeférhetetlenség megállapításától számított öt nap elteltével
megszűnik.
A
Mentelmi,
összeférhetetlenségi,
fegyelmi
és
mandátumvizsgáló
bizottság
elnöke
az
összeférhetetlenség
megállapításától
számított
öt
nap
elteltével
bejelenti
az
összeférhetetlenség megszüntetését, illetve ennek kezdeményezését vagy
ennek hiányát, aminek következtében a képviselő képviselői megbízatása
az összeférhetetlenség megállapításától számított öt nap elteltével
megszűnt.
Ha az Országgyűlés határozata alapján a képviselő megbízatása
megszűnik, a képviselő köteles az összeférhetetlenség keletkezésétől a
megbízatása megszűnéséig részére kifizetett javadalmazást az
Országgyűlésnek visszafizetni.
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BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG ALÁ ESŐ TEVÉKENYSÉGEK
89. §

A
képviselő
a
házelnöknek
köteles
bejelenteni
minden,
összeférhetetlenség alá nem eső
a) önálló vállalkozását, gazdasági társaságban, szövetkezetben fennálló
részesedését (tagsági viszonyát), az e szervezetekben betöltött vezető
tisztségviselői megbízatását, felügyelőbizottsági tagságát,
b) bizalmi vagyonkezelési jogviszony alapján fennálló vagyonrendelői,
vagyonkezelői, illetve kedvezményezetti jogállását,
c) alapítványnál - ideértve a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő
alapítványt is - fennálló alapítói és csatlakozói státuszát, civil
szervezetben fennálló tagsági viszonyát, továbbá e szervezetek
jogszabályban vagy alapszabályban meghatározott legfelsőbb, valamint
ügyintéző és képviseleti szervében betöltött tisztségét,
d) köztestületben fennálló tagságát, valamint köztestület jogszabályban
vagy alapszabályban meghatározott legfelsőbb, valamint ügyintéző és
képviseleti szervében betöltött tisztségét.
89/A. § A bejelentési kötelezettségnek a 90. § (1) bekezdése szerinti határidőben
kell eleget tenni.
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VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉG
90. §

(2)

(3)

94. §

(2)

(3)

(7)

154. §

(2)
(3)

11

(1) A képviselő az eskütételét követő harminc napon belül, majd azt
követően minden évben január 31-ig az előző év december 31. napján
fennálló állapot szerint, valamint a megbízatásának megszűnését követő
harminc napon belül vagyonnyilatkozatot tesz az 1. melléklet11 szerinti
formában.
A képviselő a vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös
háztartásban élő házas- vagy élettársának, gyermekeinek (a továbbiakban
együtt: családtag) a képviselő vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú
vagyonnyilatkozatát.
A vagyonnyilatkozat-tétel elmulasztása esetén – a vagyonnyilatkozat
benyújtásáig – a képviselő a képviselői jogait nem gyakorolhatja,
javadalmazásban
nem
részesül.
A
vagyonnyilatkozat-tétel
elmulasztásának tényét az Országgyűlés állapítja meg.
(1) A vagyonnyilatkozatokról és a bejelentési kötelezettség alá tartozó
tevékenységekről a nyilvántartást a Mentelmi, összeférhetetlenségi,
fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság vezeti.
A családtag vagyonnyilatkozata kivételével a vagyonnyilatkozat
nyilvános, oldalhű másolatát – a családtag személyes adatai kivételével –
a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló
bizottság az Országgyűlés honlapján haladéktalanul közzéteszi. A
vagyonnyilatkozat a honlapról a képviselő megbízatásának megszűnését
követő egy év elteltével távolítható el. A családtag vagyonnyilatkozatát a
Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság
őrzi.
A családtag vagyonnyilatkozatába csak a Mentelmi, összeférhetetlenségi,
fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság tagjai tekinthetnek be a
képviselő vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás során.
(…) A volt képviselő családtagja vagyonnyilatkozatát a Mentelmi,
összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság a képviselő
megbízatásának megszűnését követő egy évig őrzi.
(1) Az újonnan megválasztott Országgyűlés Mentelmi bizottsága a képviselő
megbízatásának megszűnése esetén a vagyonnyilatkozat-tételre előírt határidő
lejártát követő első ülésén listát állít össze azokról a volt képviselőkről, akik nem tettek
eleget záró vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek.
A házelnök az (1) bekezdés szerinti listát nyilvánosságra hozza.
A Mentelmi bizottság elnöke írásban felszólítja a volt képviselőket záró
vagyonnyilatkozatuk haladéktalan megtételére. E felszólításban felhívja a volt
képviselő figyelmét mulasztása következményeire.

A vagyonnyilatkozati űrlapot lásd a 68. oldalon.
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VAGYONNYILATKOZATTAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS
94. §

(4)

(5)

153. §

(2)
(3)

(4)
(5)

(3)
A
családtag
vagyonnyilatkozatába
csak
a
Mentelmi,
összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság tagjai
tekinthetnek be a képviselő vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás
során.
A képviselő vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárást a Mentelmi,
összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság elnökénél
bárki kezdeményezheti a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára
vonatkozó olyan tényállítással, amely konkrétan megjelöli a
vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát. Ha a kezdeményezés
nem felel meg az e bekezdésben foglalt követelményeknek, nyilvánvalóan
alaptalan, vagy az ismételten benyújtott kezdeményezés új tényállítást
vagy adatot nem tartalmaz, a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és
mandátumvizsgáló bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül
elutasítja a kezdeményezést. A vagyonnyilatkozatban foglaltak
valóságtartalmát a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és
mandátumvizsgáló bizottság ellenőrzi.
A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a Mentelmi,
összeférhetetlenségi,
fegyelmi
és
mandátumvizsgáló
bizottság
felhívására a képviselő köteles a saját, illetve családtagja
vagyonnyilatkozatában feltüntetett vagyoni, jövedelmi és érdekeltségi
viszonyokat igazoló adatokat haladéktalanul, írásban bejelenteni. Az
adatokba csak a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és
mandátumvizsgáló
bizottság
tagjai
tekinthetnek
be.
A
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményéről a Mentelmi,
összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság elnöke
tájékoztatja a házelnököt, aki a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi
és mandátumvizsgáló bizottság által megállapított tényekről a soron
következő ülésen tájékoztatja az Országgyűlést.
(1) Vagyon-, jövedelem- és érdekeltségi nyilatkozattal (a továbbiakban:
vagyonnyilatkozat) kapcsolatos eljárás kezdeményezése esetén a Mentelmi bizottság
elnöke felhívja az érintett képviselőt, hogy öt napon belül nyilatkozzon a
kezdeményezéssel kapcsolatosan, vagy javítsa ki a kezdeményezésben kifogásolt
adatokat, amennyiben a kezdeményezést alaposnak találja. Ha a képviselő a kifogásolt
adatokat kijavítja, az elnök nem rendeli el a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás
megindítását, amely tényről tájékoztatja a házelnököt, az érintett képviselőt és a
kezdeményezőt.
Az érintett képviselő (1) bekezdés szerinti nyilatkozata kézhezvétele után a Mentelmi
bizottság elnöke a 149. § (8) bekezdésében12 foglaltak megfelelő alkalmazásával jár el.
Ha a képviselő a felhívásnak nem tesz eleget vagy a kezdeményezésben foglaltakat
vitatja, a Mentelmi bizottság elnöke elrendeli a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos
eljárás megindítását.
A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatására egyebekben a 151. § (1) és (5)
bekezdését13 kell megfelelően alkalmazni.
A képviselő nyilatkozattételre történő felhívásától számított harminc napon belül a
Mentelmi bizottság az ellenőrzés eredményéről írásban tájékoztatja az Országgyűlést.

12

Lásd a 13. oldalon.

13

Lásd a 15. oldalon.
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(6) Ha a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a Mentelmi,
összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság azt
állapítja meg, hogy a képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét
szándékosan mulasztotta el, vagy a vagyonnyilatkozatban lényeges
adatot, tényt szándékosan valótlanul közölt, akkor a Mentelmi,
összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság elnöke
köteles kezdeményezni a képviselő összeférhetetlenségének a
kimondását.
A képviselő által benyújtott igazoló adatokat a vagyonnyilatkozattal
kapcsolatos eljárás lezárulását követő harmincadik napon törölni kell.
(…)
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A KÉPVISELŐI TISZTSÉG ELLÁTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA
98. §

(2)

(3)

(1) Az állami szervek kötelesek a képviselőket megbízatásuk ellátásában
támogatni, és részükre a munkájukhoz szükséges felvilágosítást megadni.
A képviselő valamennyi közigazgatási szerv, közintézet és közintézmény
vezetőjétől előzetesen egyeztetett módon tájékoztatást kérhet. E
jogosultság az érintett szerv működésére vonatkozó előírásokra
figyelemmel, valamint rendeltetésszerű működésének aránytalan
sérelme nélkül gyakorolható.
A képviselő a feladatai ellátásához szükséges minősített adatokat – a
minősített adat védelméről szóló törvényben foglaltaktól eltérően –
személyi biztonsági tanúsítvány nélkül, felhasználói engedély alapján,
titoktartási nyilatkozat kitöltését követően használhatja fel, és köteles a
minősített adat védelmére vonatkozó követelményeket megtartani.
A (2) bekezdéstől eltérően
a) a honvédelemmel foglalkozó állandó bizottság tagja – a bizottság
döntése alapján – a bizottságnak az Alaptörvényben, a honvédelemről
szóló törvényben és a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló
törvényben
meghatározott
feladatai
ellátása
érdekében
elengedhetetlenül szükséges minősített adat felhasználására,
b) a nemzetbiztonsággal foglalkozó állandó bizottság tagja – a bizottság
döntése alapján – a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben
meghatározott feladatai ellátása érdekében elengedhetetlenül
szükséges minősített adat felhasználására,
c) ha a vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozat
minősített
adatok megismerésére felhatalmazást
adott, a
vizsgálóbizottság tagja – a vizsgálóbizottság döntése alapján – a
vizsgálóbizottság
feladatának
ellátásához
elengedhetetlenül
szükséges minősített adat felhasználására
felhasználói engedély és titoktartási nyilatkozat nélkül jogosult.
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A KÉPVISELŐK ÉS KÉPVISELŐJELÖLTEK MUNKAJOGI ÉS
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOGÁLLÁSA
95. §

(2)
(3)

96. §
(2)

(3)

97. §

(2)

14

(1) A képviselőjelöltet jelöltségének nyilvántartásba vételétől a választás
napjáig, vagy megválasztása esetén az eskütétele napját megelőző napig a
munkáltató – kérésére – köteles fizetés nélküli szabadságban részesíteni.
A fizetés nélküli szabadság időtartama nyugdíjra jogosító szolgálati
időnek számít.
Az (1) bekezdésben meghatározott időtartam alatt a képviselőjelölt
munkaviszonya a munkáltató által nem szüntethető meg.
(1)14
A képviselőt az eskütétele napjától a munkáltató – a munkavállaló
kérésének megfelelően – a képviselői megbízatásának időtartamára vagy
annak egy részére köteles fizetés nélküli szabadságban részesíteni.
Ha a képviselő a megválasztása napján ügyész, kormányzati szolgálati
jogviszonyban,
közszolgálati
jogviszonyban,
közalkalmazotti
jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban,
rendvédelmi
igazgatási
szolgálati
jogviszonyban,
honvédelmi
alkalmazotti
jogviszonyban
álló
személy,
közigazgatási
szerv
munkavállalója, a honvédek jogállásáról szóló törvény, vagy a
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló törvény szerinti jogviszonyban álló személy volt, a
képviselői megbízatásának megszűnésétől számított harminc napon belül
benyújtott írásbeli kérelmére őt képzettségének, végzettségének
megfelelő munkakörbe kell helyezni.
(1) A képviselői tevékenység az eskütétel napjától – az összeférhetetlenség
időtartama, illetve a 91. § (1a) bekezdés szerinti esetben az
összeférhetetlenségnek a bejelentés napjáig terjedő időtartama
kivételével – a megbízatás megszűnésének napjáig – ideértve a képviselői
megbízatás megszűnését követően biztosított ellátás időtartamát is – a
társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság szempontjából heti 40
órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban töltött időnek, illetve
nyugdíjra jogosító szolgálati időnek számít. A munkaviszonyt a
kormányzati szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti, adó- és
vámhatósági
szolgálati,
rendvédelmi
igazgatási,
honvédelmi
alkalmazotti, valamint bírói és ügyészségi szolgálati jogviszony
számításánál e jogviszonyban töltött szolgálati időnek kell beszámítani. A
munkaviszonyt a honvédek jogállásáról szóló törvény, valamint a
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló törvény szerinti szolgálati jogviszony számításánál e
szolgálati jogviszonyban töltött szolgálati időnek kell beszámítani.
A képviselői, illetve a háznagyi tevékenység az eskütétel napjától – az
összeférhetetlenség időtartama, illetve a 91. § (1a) bekezdés szerinti
esetben az összeférhetetlenségnek a bejelentés napjáig terjedő
időtartama kivételével – a megbízatás megszűnésének napjáig vezetői
gyakorlatnak számít. A vezetői gyakorlat megállapításánál a felsorolt
tisztségek betöltésének időtartamát kell figyelembe venni.

Hatályon kívül helyezett rendelkezések.
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Ha a képviselő házelnöki, miniszterelnöki, miniszteri, államtitkári,
kormánybiztosi, miniszterelnöki biztosi, miniszterelnöki megbízotti vagy
miniszteri biztosi megbízatással rendelkezik, a társadalombiztosítás
ellátásaira való jogosultság szempontjából e megbízatását kell figyelembe
venni.
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A KÉPVISELŐI MEGBÍZATÁS MEGSZŰNÉSE
Az országgyűlési képviselő megbízatása megszűnik
a) az Országgyűlés megbízatásának megszűnésével;
b) halálával;
c) összeférhetetlenség kimondásával;
d) lemondásával;
e) ha a megválasztásához szükséges feltételek már nem állnak fenn;
f) ha egy éven keresztül nem vesz részt az Országgyűlés munkájában.
[Alaptörvény 4. cikk (3) bekezdés]
Az országgyűlési képviselő megválasztásához szükséges feltételek hiányának
megállapításáról,

az

összeférhetetlenség

kimondásáról,

valamint

annak

megállapításáról, hogy az országgyűlési képviselő egy éven keresztül nem vett részt
az Országgyűlés munkájában, az Országgyűlés a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának szavazatával határoz. [Alaptörvény 4. cikk (4) bekezdés]

99. §

Ha a képviselő megbízatása az Alaptörvény 4. cikk (3) bekezdés b)
pontjában meghatározott ok miatt szűnik meg, ennek tényét az ülést
vezető elnök jelenti be az Országgyűlésnek.

100. § (1) A képviselő a házelnökhöz benyújtott írásbeli nyilatkozatával
lemondhat megbízatásáról.
(2) A képviselő képviselői megbízatása a lemondás benyújtásával szűnik meg.
A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges.
(3) A képviselő lemondásának tényét az ülést vezető elnök haladéktalanul
bejelenti az Országgyűlésnek.
101. §

(2)

(1) Az Alaptörvény 4. cikk (3) bekezdés e) pontja alapján megszűnik annak
a képviselőnek a megbízatása,
a) aki már nem magyar állampolgár,
b) aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti,
c) aki jogerős ítélet alapján büntetőeljárásban elrendelt intézeti
kényszergyógykezelését tölti,
d) akit bíróság a választójogból a választójog gyakorlásához szükséges
belátási képességének csökkenése vagy hiánya miatt kizárt,
e) aki közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt áll.
Az Országgyűlés a képviselő megválasztásához szükséges feltételek fenn
nem állásáról bármely képviselő írásbeli indítványára – a Mentelmi,
összeférhetetlenségi,
fegyelmi
és
mandátumvizsgáló
bizottság
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véleményének kikérése után – az indítvány kézhezvételétől számított
harminc napon belül határoz.
102. § (1) A képviselő megbízatása az Alaptörvény 4. cikk (3) bekezdés f) pontja
alapján akkor szűnik meg, ha a képviselő egy éven keresztül egy esetben
sem vett részt az Országgyűlés szavazásain.
(2) Az Országgyűlés az (1) bekezdésben meghatározottakról bármely
képviselő írásbeli indítványára – a Mentelmi, összeférhetetlenségi,
fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság véleményének kikérése után – az
indítvány kézhezvételétől számított harminc napon belül határoz.
103. § (1) Az önkéntes tartalékos szolgálati jogviszonyban álló képviselő az
önkéntes tartalékos felkészítés vagy a tényleges szolgálatteljesítés
érdekében történő behívása kizárólag a vele egyeztetett időpontban
kerülhet sor. Különleges jogrend esetén a képviselő felkészítés vagy
tényleges szolgálatteljesítés érdekében történő behívására kizárólag a
kezdeményezésére kerülhet sor. A képviselő az önkéntes tartalékos
felkészítés vagy a tényleges szolgálatteljesítés megkezdésének az
időpontját a behívóparancs kézhezvételétől számított 5 napon belül
bejelenti a házelnöknek.
(2) A képviselő az önkéntes tartalékos felkészítés vagy a tényleges
szolgálatteljesítés ideje alatt a 36–37. alcímben meghatározott
javadalmazásra nem jogosult.
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B) AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK TISZTELETDÍJA
A KÉPVISELŐ TISZTELETDÍJA
Az országgyűlési képviselőt mentelmi jog és a függetlenségét biztosító
javadalmazás illeti meg. [Alaptörvény 4. cikk (2) bekezdés első mondata]

104. § (1) A képviselő havonta tiszteletdíjra jogosult. A tárgyév március 1-jétől a
következő év február végéig terjedő időszakra megállapított képviselői
tiszteletdíj havonta a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan
közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi
átlagos bruttó kereset háromszorosának megfelelő összeg.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha a képviselő
a) egy állandó bizottság vagy a nemzetiségeket képviselő bizottság tagja,
tiszteletdíja az (1) bekezdésben meghatározott összeg 1,2-szerese,
b) a törvényalkotási bizottság vagy legalább kettő, a 14. § (1) bekezdés a)
pontja szerinti bizottság tagja, tiszteletdíja az (1) bekezdésben
meghatározott összeg 1,4-szerese.
15
(3)
(4) A képviselő az (1) bekezdés szerinti tiszteletdíjra az eskütételétől a
megbízatásának megszűnéséig, a (2) bekezdés szerinti tiszteletdíjra a
bizottsági, illetve a további bizottsági tagsági megbízatás időtartamára
jogosult.
(5) A képviselőcsoport vezetője képviselőcsoportvezetői megbízatásának
időtartamára
az
(1)
bekezdésben
meghatározott
tiszteletdíj
kétszeresének megfelelő összegű tiszteletdíjra jogosult.
(6) A
képviselőcsoport
vezetőjének
helyettese
(a
továbbiakban:
képviselőcsoportvezetőhelyettes) a képviselőcsoportvezető-helyettesi
megbízatásának időtartamára az (1) bekezdésben meghatározott
tiszteletdíj 1,7-szeresének megfelelő összegű tiszteletdíjra jogosult. Az e
bekezdésben meghatározott tiszteletdíjra képviselőcsoportonként
minden megkezdett huszonöt tag után egy-egy képviselőcsoportvezetőhelyettes jogosult.
(7) A képviselőcsoport a 115. § (4) bekezdésében meghatározott keret terhére
azoknak a képviselőcsoportvezető-helyetteseknek, akik nem részesülnek
a (6) bekezdés szerinti tiszteletdíjban, az (1) vagy (2) bekezdésben
meghatározott tiszteletdíjon felül különjuttatást állapíthat meg. Ebben az
esetben a képviselőcsoportvezető-helyettest az (1) vagy (2) bekezdés
alapján megillető képviselői tiszteletdíj, valamint a tiszteletdíjon felüli
különjuttatás együttes összege nem haladhatja meg a (6) bekezdésben
meghatározott összeget. Az e bekezdés szerinti juttatásban legfeljebb a (6)
bekezdésben foglaltaknak megfelelő számú képviselőcsoportvezetőhelyettes részesülhet.
(8) A képviselőcsoportnak - a (6) és (7) bekezdés hatálya alá nem tartozó további képviselőcsoportvezető-helyettesei külön juttatásban nem
részesülhetnek, és számuk nem haladhatja meg a képviselőcsoport
létszámának 20%-át.

15

Hatályon kívül helyezett rendelkezés.
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A képviselőcsoport vezetője és a képviselőcsoportvezető-helyettes az (5)(7)
bekezdésben
meghatározott
tiszteletdíjra
a
megbízatás
keletkezésének bejelentésétől a megbízatás megszűnésének bejelentéséig
jogosult.

105. § (1) Az alelnök tiszteletdíja a 104. § (1) bekezdésében meghatározott összeg
kétszerese.
(2) A 14. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bizottság elnöke, az
Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának elnöke, valamint
a jegyző tiszteletdíja a 104. § (1) bekezdésében meghatározott összeg 1,7szerese.
(3) A 14. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bizottság alelnökének tiszteletdíja a
104. § (1) bekezdésében meghatározott összeg 1,5-szerese.
(4) Az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának alelnöke az
Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának erre irányuló
döntése esetén tiszteletdíjban részesíthető. Az alelnök tiszteletdíja a 104.
§ (1) bekezdésében meghatározott összeg 1,4-szerese.
(5) Az alelnök, a képviselői megbízatással rendelkező háznagy, a 14. § (1)
bekezdés a) pontja szerinti bizottság elnöke és alelnöke, az
Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának elnöke, valamint
a jegyző az (1)-(3) bekezdésben meghatározott tiszteletdíjra a
megbízatásának időtartamára jogosult. Az Interparlamentáris Unió
Magyar Nemzeti Csoportjának alelnöke a (4) bekezdésben meghatározott
tiszteletdíjra a (4) bekezdés szerinti döntés napjától az alelnök
megbízatásának időtartamára jogosult.
(6) Ha a képviselő egyidejűleg több, a 4. § (6) bekezdésében, a 104. §-ban, az
e §-ban vagy a 120. §-ban meghatározott megbízatással rendelkezik, a
magasabb összegű tiszteletdíjra jogosult.
106. § (1) A képviselő – az e törvényben meghatározottak kivételével – állami
szervtől egyéb jogcímen díjazásban nem részesülhet.
(2) A miniszterelnök, a miniszter, az államtitkár, a kormánybiztos, a
miniszterelnöki biztos, a miniszterelnöki megbízott vagy a miniszteri
biztos képviselő a 104. § (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott
tiszteletdíjra is jogosult.
108. § A képviselő tiszteletdíja nem önálló tevékenységből
járulékalapot képező jövedelemnek minősül.

származó,
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A KÉPVISELŐ TISZTELETDÍJÁNAK CSÖKKENÉSÉT ÉRINTŐ
RENDELKEZÉSEK
Az Országgyűlés zavartalan működésének biztosítása és méltóságának megőrzése
érdekében az Országgyűlés elnöke a házszabályi rendelkezésekben meghatározott
rendészeti és fegyelmi jogkört gyakorol. [Alaptörvény 5. cikk (7) bekezdés második
mondata]
A TISZTELETDÍJ CSÖKKENTÉSE FEGYELMI INTÉZKEDÉS KÖVETKEZTÉBEN
46. §

(2)

(1) Azt a képviselőt, aki
a) felszólalása során nyilvánvalóan indokolatlanul eltér a tárgytól, vagy
ugyanabban a vitában feleslegesen saját vagy más beszédét ismétli,
b) közbeszólásával a felszólalást vagy az ülés vezetését kirívó mértékben
zavarja,
az ülést vezető elnök rendreutasíthatja, illetve figyelmeztetheti.
Az ülést vezető elnök az (1) bekezdés szerinti intézkedés
eredménytelensége esetén megvonhatja a felszólalási jogot a képviselőtől,
aki ugyanazon az ülésnapon, ugyanazon napirendi pont tárgyalása során
nem szólalhat fel.

46/B. § (1) Azt a képviselőt, aki az Országgyűlés tekintélyét, az ülés méltóságát,
valamely személyt, csoportot – így különösen valamely nemzeti, etnikai,
faji vagy vallási közösséget – sértő vagy illetlen kifejezést használ, vagy
egyéb ilyen cselekményt követ el, az ülést vezető elnök rendreutasíthatja,
illetve figyelmeztetheti.
(2) Az ülést vezető elnök az (1) bekezdés szerinti intézkedés
eredménytelensége esetén megvonhatja a felszólalási jogot a képviselőtől,
aki ugyanazon az ülésnapon, ugyanazon napirendi pont tárgyalása során
nem szólalhat fel.
46/C. § (1) Azt a képviselőt, aki a házszabályi rendelkezések szemléltetésre
vonatkozó
rendelkezéseit
megsérti,
az
ülést
vezető
elnök
rendreutasíthatja, illetve figyelmeztetheti.
(2) Az ülést vezető elnök az (1) bekezdés szerinti intézkedés
eredménytelensége esetén megvonhatja a felszólalási jogot a képviselőtől,
aki ugyanazon az ülésnapon, ugyanazon napirendi pont tárgyalása során
nem szólalhat fel.
46/D. § Azt a képviselőt, aki az Országgyűlés tekintélyét, az ülés méltóságát,
valamely személyt, csoportot – így különösen valamely nemzeti, etnikai,
faji vagy vallási közösséget – kirívóan sértő vagy megfélemlítő kifejezést
használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el, az ülést vezető elnök az
adott ülésnapról vagy ülésről kizárhatja vagy a képviselő azonnali hatályú
kitiltását rendelheti el.
46/E. § Azt a képviselőt, aki az ülés, a vita vagy a szavazás menetét zavarja, vagy
az Országgyűlés ülésének résztvevőjét az üléstermi jogai gyakorlásában
vagy kötelezettségei teljesítésében zavarja, az ülést vezető elnök az adott
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ülésnapról vagy ülésről kizárhatja vagy a képviselő azonnali hatályú
kitiltását rendelheti el.
46/F. § Ha a képviselő az ülés, a vita vagy a szavazás menetét akadályozza, vagy
az Országgyűlés ülésének résztvevőjét az üléstermi jogai gyakorlásában
vagy kötelezettségei teljesítésében akadályozza, az ülést vezető elnök a
képviselő azonnali hatályú kitiltását rendelheti el.
46/G. § Ha a képviselő az Országgyűlés ülésén fizikai erőszak alkalmazásával
közvetlenül fenyeget, fizikai erőszak alkalmazására felhív, más
kivezettetését akadályozza vagy fizikai erőszakot alkalmaz, az ülést vezető
elnök a képviselő azonnali hatályú kitiltását rendelheti el.
47. §

(3)

50. §

(1) A házelnök a képviselő tiszteletdíját
a) a 46. § (2) bekezdése szerinti esetben – a 46. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti magatartás tanúsítása esetén – minimum a képviselő egyhavi
tiszteletdíja összegének felével, de legfeljebb egyhavi tiszteletdíja
összegével,
b) a 46/B. § (2) bekezdése és a 46/C. § (2) bekezdése szerinti esetben
minimum a képviselő egyhavi tiszteletdíja összegével, de legfeljebb
kéthavi tiszteletdíja összegével,
c) a 46/D. § és a 46/E. § szerinti esetben minimum a képviselő kéthavi
tiszteletdíja összegével, de legfeljebb négyhavi tiszteletdíja
összegével,
d) a 46/F. § és a 46/G. § szerinti esetben minimum a képviselő négyhavi
tiszteletdíja összegével, de legfeljebb hathavi tiszteletdíja összegével
megegyező mértékben csökkenti.
A házelnök az (1) és (2) bekezdés szerinti döntését – az ülést vezető elnök
által alkalmazott intézkedés, valamint a 46/H. § (1) bekezdése szerinti
jogkövetkezmény mellett vagy annak hiányában – a magatartás
tanúsítását követő tizenöt napon belül hozza meg. A házelnök a döntését
– indokolással ellátva – írásban haladéktalanul közli a képviselővel.
A tiszteletdíj-csökkentés összegének megállapításakor az intézkedés
elrendelésére okot adó magatartás tanúsításának hónapjában a
képviselőt megillető tiszteletdíj levonásoktól mentes teljes összegét kell
figyelembe venni.

52/E. § (1) Az országgyűlési bizottság – bármely tagjának indítványára – vita
nélkül dönthet arról, hogy a 46/B. § (2) bekezdésében vagy a 46/C–46/G.
§-ban meghatározott magatartást tanúsító képviselővel szemben
kezdeményezi a házelnöknél a 47. § (1) bekezdése szerinti tiszteletdíjcsökkentés elrendelését az 50. §-ban foglaltak figyelembevételével.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti kezdeményezést indokolással ellátva, a
magatartás tanúsítását követő nyolc napon belül, a hitelesített
jegyzőkönyv megküldésével a bizottság elnöke juttatja el a házelnökhöz.
A házelnök döntésének határidejére és a döntés közlésére a 47. § (3)
bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
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A TISZTELETDÍJ CSÖKKENTÉSE A KÉPVISELŐ ELŐZETES BEJELENTÉS
NÉLKÜLI TÁVOLMARADÁSA MIATT
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.
5. melléklet
2. Az Országgyűlésről szóló törvény 107. § (1) bekezdésének végrehajtási szabályai
2.1. A főigazgató a 14. § (2) bekezdése szerint megállapított névsor alapján összeállítja a
határozatképtelen ülésről előzetes bejelentés nélkül távol maradó képviselők
névsorát, és haladéktalanul megküldi a házelnöknek.
2.2. A házelnök az előzetes bejelentés nélkül távol maradó képviselők névsorát haladéktalanul
a Házbizottság elé terjeszti, amely a soron következő ülésén - az indokok
megjelölésével - a bejelentés nélkül távol maradó képviselő tiszteletdíját csökkentheti.
2.3. A házelnök a Házbizottság döntéséről haladéktalanul tájékoztatja a képviselőt,
képviselőcsoporthoz tartozó képviselő esetén a képviselőcsoport vezetőjét és a
főigazgatót.
2.4. Az eljárás vagy - jogorvoslati kérelem előterjesztése esetén - a jogorvoslati eljárás
befejezését követően a tiszteletdíj csökkentéséről - a képviselő egyidejű értesítésével a főigazgató gondoskodik.
107. § (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.
5. melléklet
4. Az Országgyűlésről szóló törvény 107. § (3) bekezdésének végrehajtási szabályai
4.1. A bizottság elnöke a határozatképtelenség tényéről és a bizottsági ülésről való
távolmaradását előzetesen be nem jelentő képviselő személyéről - az ülést követően
haladéktalanul - írásban tájékoztatja a házelnököt, valamint az érintett
képviselőcsoport vezetőjét, és erről értesíti a távolmaradását előzetesen be nem
jelentő képviselőt is.
4.2. A házelnök a 4.1. pont szerinti tájékoztatást haladéktalanul a Házbizottság elé terjeszti,
amely a soron következő ülésén - az indokok megjelölésével - a bejelentés nélkül távol
maradó képviselő tiszteletdíját csökkentheti.
4.3. A házelnök a Házbizottság döntéséről haladéktalanul tájékoztatja a képviselőt, képviselőcsoporthoz tartozó képviselő esetén - a képviselőcsoport vezetőjét, valamint
a főigazgatót.
4.4. Az eljárás vagy - jogorvoslati kérelem előterjesztése esetén - a jogorvoslati eljárás
befejezését követően a tiszteletdíj csökkentéséről - a képviselő egyidejű értesítésével a főigazgató gondoskodik.
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4.5. E pont rendelkezéseit a szószólóra is megfelelően alkalmazni kell.
TISZTELETDÍJ-CSÖKKENÉS IGAZOLATLAN TÁVOLMARADÁS MIATT
107. § (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 mentes – teljes tiszteletdíjának a 104. § (1) bekezdés szerint
meghatározott összege az igazolatlan távolmaradás mértékével
megegyezően csökken.
155/A. § (1) Ha a képviselőcsoporthoz tartozó képviselő az Országgyűlés adott hónapban
tartott ülésének vagy – több ülés esetén – üléseinek napirendi javaslatban feltüntetett,
szavazatszámláló gép alkalmazásával megtartott szavazásainak több mint
egynegyedén nem vett részt, a képviselőcsoport vezetője dönt a távolmaradás
igazolásáról, és döntéséről tájékoztatja a házelnököt.
(2) A független képviselő – ha a szavazásokon az (1) bekezdésben meghatározott
mértékben nem vett részt – távolmaradása igazolása érdekében közvetlenül a
házelnököt tájékoztatja a távolmaradás okáról.
(3) Igazolatlannak minősül az a távolmaradás,
a) amelyet – képviselőcsoporthoz tartozó képviselő esetén – a képviselőcsoport
vezetője nem igazolt, vagy amelynek az igazolását a házelnök nem fogadta el;
b) amelynek független képviselő által igazolás alapjául megadott okát a házelnök
nem fogadta el;
c) amely igazolására vonatkozó döntését a képviselőcsoport vezetője nem, vagy nem
az 5. mellékletben meghatározott határidőben terjesztette elő;
d) amelynek okáról szóló tájékoztatást a független képviselő nem, vagy nem az 5.
mellékletben meghatározott határidőben terjesztette elő.
(4) A (3) bekezdés c) vagy d) pontja alapján igazolatlannak minősülő távolmaradást a
házelnök különös méltánylást érdemlő ok fennállása esetén igazoltnak fogadhatja el.
(5) Ha az igazolatlan távolmaradások száma az igazolási eljárás befejezésekor az
Országgyűlés adott hónapban tartott ülésének vagy – több ülés esetén – üléseinek
napirendi javaslatában feltüntetett, szavazatszámláló gép alkalmazásával megtartott
szavazásai számának egynegyedét meghaladja, az adott havi – levonásoktól mentes –
teljes tiszteletdíjnak az Országgyűlésről szóló törvény 104. § (1) bekezdése szerint
meghatározott összege az igazolatlan távolmaradás mértékével megegyezően
csökken.
(6) Az (1)–(5) bekezdésben foglaltakat – figyelemmel az Országgyűlésről szóló törvény
107. § (7) bekezdésére – a házelnök, valamint az Országgyűlés alelnökei és jegyzői
tekintetében nem kell alkalmazni.
5. melléklet
3. Az Országgyűlésről szóló törvény 107. § (2) bekezdésének végrehajtási szabályai
3.1. A főigazgató minden hónap ötödik napjáig távolléti listát készít, amely tartalmazza, hogy
mely képviselő maradt távol az Országgyűlés előző hónapban (a továbbiakban:
tárgyhó) tartott ülésének vagy - több ülés esetén - üléseinek napirendi javaslatában
feltüntetett, szavazatszámláló gép alkalmazásával megtartott szavazásainak több mint
egynegyedéről.
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3.2. A főigazgató haladéktalanul megküldi a teljes távolléti listát a házelnöknek, a
képviselőcsoporthoz tartozó képviselők távolmaradására vonatkozó adatokat a
képviselőcsoport vezetőjének, valamint a képviselő távolmaradására vonatkozó
adatokat a képviselőnek.
3.3. A képviselőcsoport vezetője az igazolásra vonatkozó döntését a tárgyhót követő hónap
tizenötödik napjáig a házelnöknek címezve a főigazgatóhoz küldi meg.
3.4. A független képviselő a tájékoztatást a tárgyhót követő hónap tizenötödik napjáig a
házelnöknek címezve a főigazgatóhoz küldi meg.
3.5. A házelnök - az igazolások elfogadásáról történő döntését követően - a tiszteletdíjcsökkentés elrendeléséről a tárgyhót követő hónap huszadik napjáig dönt, amelyről
tájékoztatja a képviselőt, - képviselőcsoporthoz tartozó képviselő esetén - a
képviselőcsoport vezetőjét, valamint a főigazgatót.
3.6. A 3.5. pont szerinti tájékoztatás keretében a házelnök értesíti a képviselőt, valamint képviselőcsoporthoz tartozó képviselő esetén - a képviselőcsoport vezetőjét arról is,
hogy az adott távolmaradások a 155/A. § (3) bekezdésének mely pontja alapján
minősültek igazolatlannak.
3.7. Az eljárás befejezését követően a tiszteletdíj csökkentéséről - a képviselő egyidejű
értesítésével - a főigazgató gondoskodik.
107. § (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.
155/B. § (1) Ha a képviselőcsoporthoz tartozó képviselő az országgyűlési bizottság rendes
ülésszak során tartott – legalább 24 órával korábban összehívott és határozatképes –
üléseinek több mint felén, de legalább három ülésen nem vett részt, a képviselőcsoport
vezetője dönt a távolmaradás igazolásáról, és döntéséről tájékoztatja a házelnököt.
(2) A független képviselő – ha a bizottsági üléseken az (1) bekezdésben meghatározott
mértékben nem vett részt – távolmaradása igazolása érdekében közvetlenül a
házelnököt tájékoztatja a távolmaradás okáról.
(3) A bizottsági ülésről való távolmaradás esetében a 155/A. § (3) és (4) bekezdését is
alkalmazni kell.
(4) Ha az igazolási eljárás befejezésekor az igazolatlan távolmaradások száma legalább
három és a számítás alapjául szolgáló bizottsági ülések számának felét is meghaladja,
a képviselőt adott rendes ülésszak utolsó hónapjában megillető – levonásoktól mentes
– teljes tiszteletdíj az Országgyűlésről szóló törvényben meghatározott összeggel
csökken.
(5) A bizottsági ülésről való távolmaradás tekintetében a független képviselőre vonatkozó
rendelkezéseket a szószólóra is alkalmazni kell.
5. melléklet
5. Az Országgyűlésről szóló törvény 107. § (4) bekezdésének végrehajtási szabályai
5.1. A főigazgató a rendes ülésszakot követő hónap ötödik napjáig bizottsági távolléti listát
készít, amely bizottságonként tartalmazza, hogy mely bizottsági tagok nem vettek
részt személyesen adott bizottság rendes ülésszak során tartott - legalább 24 órával
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korábban összehívott és határozatképes - üléseinek több mint felén, de legalább
három ülésen.
5.2. A bizottsági ülésről való távolmaradás igazolására a 3.2-3.7. pontot kell alkalmazni azzal,
hogy tárgyhó alatt a rendes ülésszak utolsó hónapját kell érteni.

107. § (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 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.
A TISZTELETDÍJ-CSÖKKENTÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK KÖZÖS SZABÁLYAI
107/B. § (1) Az e törvény rendelkezései alapján elrendelt tiszteletdíj-csökkentés
összegét a képviselőnek a tiszteletdíj-csökkentés elrendelésének jogerőre
emelkedését követően folyósított tiszteletdíjából kell levonni.
(2) A tiszteletdíj-csökkentés végrehajtása során a képviselő részére
folyósított tiszteletdíj összege – a képviselő tiszteletdíjának e törvény
szerinti valamennyi csökkentését figyelembe véve – egyik hónapban sem
lehet alacsonyabb a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló
részére megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) adott
hónapra érvényes összegénél.
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Ha az elrendelt egy vagy több tiszteletdíj-csökkentés végrehajtására – a
(2) bekezdésben foglaltakat is figyelembe véve – a képviselő egyhavi
tiszteletdíja nem nyújt fedezetet, akkor a fennmaradó részt a képviselő
következő hónapokban folyósított tiszteletdíjából kell levonni.
Ha az elrendelt egy vagy több tiszteletdíj-csökkentés összege a képviselői
megbízatás megszűnése miatt nem vonható le, úgy a le nem vont összeg
adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet – önkéntes
teljesítés hiányában – az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási
eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvényben meghatározott eljárás
szerint az állami adó- és vámhatóság hajt végre.
Ha a képviselő megbízatása az Országgyűlés megbízatásának
megszűnésével szűnik meg, a tiszteletdíj-csökkentés még le nem volt
összegét – a (4) bekezdésben foglaltak alkalmazását megelőzően – a 119.
§ (1) bekezdés szerinti ellátásból kell levonni.
(1) Az Országgyűlésről szóló törvény 29/A. § (1) és (6) bekezdése alapján a Kilencedik
Rész képviselőkre vonatkozó rendelkezéseit a szószólóra is alkalmazni kell.
A Kilencedik Részben meghatározott eljárásokban a 34. § (1) bekezdése16 szerinti
határidőt nem kell alkalmazni.
A KÉPVISELŐ JUTTATÁSAI ÉS A KÉPVISELŐI TEVÉKENYSÉGÉHEZ
KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK

109. § (1) A képviselő az általa – a saját vagy hozzátartozója használati jogát
igazoló közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat alapján –
megjelölt személygépkocsi forgalmi rendszámára szóló – egy, az
Országgyűlés Hivatala által biztosított, másra át nem ruházható,
készpénzre nem átváltható –, üzemanyagtöltő állomáson felhasználható
üzemanyagkártya (a továbbiakban: üzemanyagkártya) használatára
jogosult. Nem jogosult az Országgyűlés Hivatala által biztosított
üzemanyagkártyára az a képviselő, aki e törvény vagy jogszabály alapján
személygépkocsit használ.
(2) Az üzemanyagkártya feltöltése havonta történik az állami adóhatóság
által közzétett, az üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan
alkalmazható
üzemanyagárak
figyelembevételével.
Az
üzemanyagkártyával felhasználható összeg kiszámításánál a közúti
gépjárművek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül
elszámolható mértékéről szóló jogszabályban meghatározott, legfeljebb
2000 cm3 hengerűrtartalmú személygépkocsira vonatkozó üzemanyagfogyasztási norma vehető figyelembe. Az autógázzal üzemelő tiszta
gázüzemű, a kettős üzemű, valamint a hibrid hajtású személygépkocsi
esetében a benzinüzemű személygépkocsira vonatkozó üzemanyagfogyasztási norma szerint számított összeget kell alapul venni.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeg havonta - ha a képviselőnek a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
törvény szerinti lakóhelye
a) Budapesten van - 2500 km-re,
34. § (1) A törvényjavaslat benyújtása és azon ülés napirendjének elfogadása között, amely ülés napirendjén az
általános vita megkezdése szerepel, legalább öt napnak kell eltelnie. Az általános vita legkorábban a törvényjavaslat
benyújtását követő hatodik nap elteltével kezdhető meg.
16

A képviselők és a nemzetiségi szószólók jogállása és javadalmazása

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

110. §

(1a)

| 35

b) Budapesttől 1 és 100 km között van - 4000 km-re,
c) Budapesttől 101 és 200 km között van - 5000 km-re,
d) Budapesttől 201 és 300 km között van - 6000 km-re,
e) Budapesttől 300 km-en túl van - 6500 km-re
elegendő üzemanyag értéke.
Egyéni választókerületben megválasztott képviselő esetében a (3)
bekezdésben meghatározott összeg - ha a képviselő egyéni
választókerületének területnagysága
a) 850 és 1150 km2 között van - 10%-kal,
b) 1151 és 1400 km2 között van - 20%-kal,
c) 1401 és 1650 km2 között van - 30%-kal,
d) 1651 és 1900 km2 között van - 40%-kal,
e) 1901 km2 fölött van - 50%-kal
emelkedik.
A (3) bekezdés szerinti besorolásnál a Budapest és a számítás alapjául
szolgáló település közötti - autópálya, illetve autóút, ennek hiányában
egyéb főközlekedési útvonal igénybevételével számított - legrövidebb
közúti távolságot kell figyelembe venni.
Az üzemanyagkártya felhasználható a közutak használatáért fizetendő
használati díj, útdíj, valamint az üzemanyagtöltő állomáson az autó
karbantartását biztosító szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítésére is.
A képviselő az üzemanyagkártyával felhasználható összeg (keret) erejéig
jogosult a teljesen elektromos meghajtású gépjármű töltésére fordított,
valamint a belföldi közforgalmú közösségi közlekedési eszköz
igénybevételére jogosító helyi és helyközi bérlet, valamint helyközi
menetjegy - számlával igazolt - költségeinek megtérítésére is. Ha a
képviselő az üzemanyagkártyára való jogosultságáról lemond, az e
bekezdés szerinti költségtérítés összege nem haladhatja meg az (1)-(5)
bekezdés alapján, egy 2000 cm3 hengerűrtartalmú, benzinüzemű
személygépkocsira vonatkozó üzemanyag-fogyasztási norma szerint
számított összeget.
Az alelnök és - a 113. § (1) bekezdésében foglalt keret terhére - a
képviselőcsoport vezetője személyi, illetve hivatali célra személygépkocsi
használatára jogosult. Az alelnök részére a személygépkocsit és
használatának költségeit az Országgyűlés Hivatala biztosítja.
A képviselő ideiglenes külföldi kiküldetése idején a köztisztviselőkre
irányadó napidíjra és költségtérítésre jogosult.
(1) A képviselő kérelmére az Országgyűlés Hivatala által biztosított
budapesti lakóház vagy lakás használatára jogosult, kivéve, ha ő vagy a
vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában
Budapesten
az
ingatlan-nyilvántartásban
lakóház
vagy
lakás
megnevezéssel nyilvántartott ingatlan van. A képviselő akkor is jogosult
lakóház vagy lakás használatára, ha a képviselő vagy a vele közös
háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában csak olyan budapesti
lakóház vagy lakás van, amelyet öröklés vagy ajándékozás
útján szerzett és az ingatlanon más személynek haszonélvezeti joga áll
fenn.
Ha a képviselő közjogi tisztségviselőként lakáshasználatra vagy budapesti
lakhatásával összefüggésben támogatásra vagy egyéb juttatásra jogosult,
az (1) bekezdés alapján kérheti az Országgyűlés Hivatala által biztosított
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budapesti lakóház vagy lakás használatát, amennyiben a közjogi
tisztségviselőként őt megillető lakhatással kapcsolatos jogosultságairól
lemond.
Ha az (1) és (1a) bekezdésben foglaltakat az Országgyűlés Hivatala nem a
vagyonkezelésében lévő lakóház vagy lakás használatba adásával
biztosítja, abban az esetben a megfelelő lakóház vagy lakás használatba
adásának biztosítására az Országgyűlés Hivatala havonta legfeljebb a 104.
§ (1) bekezdésében meghatározott tiszteletdíj 35%-ának megfelelő
összeget használhat fel, amely kiterjed a földgáz, villamos energia, ivóvíz,
távhő, csatorna- és hulladékkezelési szolgáltatások beszerzésével
összefüggő kiadások teljesítésére is. A lakóház vagy lakás
rendeltetésszerű használata során felmerülő egyéb költségek a képviselőt
terhelik. A nem rendeltetésszerű használat során bekövetkezett károkért
a képviselő felelős.
Bármely képviselő, illetve közeli hozzátartozója, valamint a 111. § (3)
bekezdésében meghatározott személyek, illetve közeli hozzátartozóik
tulajdonában lévő ingatlan, továbbá e személyek
a) legalább
5%-os
tulajdonában
álló
nyilvánosan
működő
részvénytársaság tulajdonában lévő ingatlan,
b) bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem
értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot) tulajdonában lévő
ingatlan,
c) tulajdonában álló b) pont szerinti gazdasági társaság
ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő
részvénytársaság tulajdonában lévő ingatlan,
cb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem
értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot) tulajdonában
lévő ingatlan

(2b)

(3)

(4)

a (2) bekezdésben foglaltak biztosítására nem használható.
A (2a) bekezdésben foglaltakon túl a (2) bekezdésben foglaltak
biztosítására nem használható olyan ingatlan, amely olyan gazdasági
társaság tulajdonában van, amelyben bármely képviselő közeli
hozzátartozója vagy a 111. § (3) bekezdésében meghatározott személyek,
illetve ezek közeli hozzátartozója a gazdasági társaság vezető
tisztségviselője, cégvezetője, ügyvezetője, felügyelőbizottsági tagja.
Ha a képviselő az (1) és (1a) bekezdésben foglaltakat nem veszi igénybe, a
képviselői
tevékenységének
ellátásához
szükséges
budapesti
tartózkodásának időtartamára, kérelmére, havonta legfeljebb a 104. § (1)
bekezdésében meghatározott tiszteletdíj 35%-ának megfelelő összeg
erejéig, az Országgyűlés Hivatala által Budapesten biztosított, megfelelő
szállodai szálláshelyen lévő szállodai szobaegység használatára jogosult.
A képviselői tevékenység ellátásához szükséges budapesti tartózkodás
biztosítására az e bekezdésben meghatározott összegtől magasabb
mértékű összeg a képviselőcsoport vezetője által meghatalmazott személy
jóváhagyásával, a képviselőcsoport 113. § (1) bekezdésében meghatározott
kerete terhére használható fel.
Az alelnök, illetve a képviselőcsoport vezetője – kérelmére – budapesti
hivatali lakás használatára jogosult, ha ő vagy a vele közös háztartásban
élő közeli hozzátartozója Budapesten vagy közvetlen vonzáskörzetében az
ingatlan-nyilvántartásban
lakóház
vagy
lakás
megnevezéssel
nyilvántartott ingatlannal nem rendelkezik.
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(5)

Az alelnök és a képviselőcsoport vezetője akkor is jogosult budapesti
hivatali lakás használatára, ha az ő vagy vele közös háztartásban élő közeli
hozzátartozója
tulajdonában
Budapesten
vagy
közvetlen
vonzáskörzetében csak olyan lakás van, amelyet öröklés vagy ajándékozás
útján szerzett és az ingatlanon más személynek haszonélvezeti joga áll
fenn.

111. §

(1)
A
képviselő
választókerületének
székhelyén,
illetve
a
választókerületben általa meghatározott településen, fővárosi egyéni
választókerületben megválasztott képviselő esetében a képviselő által a
választókerületben
meghatározott
helyen,
az
országos
listán
megválasztott képviselő esetében az általa megválasztott településen a
képviselői tevékenység ellátására alkalmas az Országgyűlés Hivatala által
biztosított, egy vagy több ingatlanban megvalósuló irodai elhelyezésre
jogosult, amely minden képviselő esetében egy irodánál magában foglalja
a megfelelő színvonalú irodai berendezést és felszerelést, továbbá az
iroda vagy irodák működtetésével - így különösen a földgáz, villamos
energia, ivóvíz, távhő, csatorna- és hulladékkezelési szolgáltatások
beszerzésével - összefüggő kiadások biztosítását, valamint a képviselő
által
képviselői
tevékenységének
ellátásához
igénybe
vehető
telefonszolgáltatást, internetszolgáltatást, műsorterjesztési szolgáltatást,
telefaxszolgáltatást (a továbbiakban együtt: elektronikus hírközlési
szolgáltatások).
Bármely képviselő, illetve közeli hozzátartozója, valamint a 111. § (3)
bekezdésében meghatározott személyek, illetve közeli hozzátartozóik
tulajdonában lévő ingatlan, továbbá e személyek
a) legalább
5%-os
tulajdonában
álló
nyilvánosan
működő
részvénytársaság tulajdonában lévő ingatlan,
b) bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem
értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot) tulajdonában lévő
ingatlan,
c) tulajdonában álló b) pont szerinti gazdasági társaság
ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő
részvénytársaság tulajdonában lévő ingatlan,

(1a)

cb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem
értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot) tulajdonában
lévő ingatlan
(1b)

(2)

(3)

az (1) bekezdésben foglaltak biztosítására nem használható.
Az (1a) bekezdésben foglaltakon túl az (1) bekezdésben foglaltak
biztosítására nem használható olyan ingatlan, amely párt tulajdonában
vagy vagyonkezelésében van, valamint amely olyan gazdasági társaság
tulajdonában van, amelyben bármely képviselő közeli hozzátartozója
vagy élettársa, vagy a 111. § (3) bekezdésében meghatározott személy,
illetve ezek közeli hozzátartozója vagy élettársa a gazdasági társaság
vezető tisztségviselője, cégvezetője, ügyvezetője, felügyelőbizottsági tagja.
Az (1) bekezdés szerinti ingatlannak a használatbavételi, illetve
fennmaradási engedélytől, ennek hiányában az eredeti rendeltetéstől
eltérő - az (1) bekezdésben foglaltak biztosítására történő - használatához
az építésügyi hatóság engedélye nem szükséges.
A képviselő tevékenységét az Országgyűlés Hivatala által finanszírozott
személyek segítik.
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(2)
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A képviselő az Országgyűlés Hivatalán keresztül jogosult térítésmentesen
igénybe venni a képviselői tevékenységének ellátásához szükséges postai
és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat. A képviselő az Országgyűlés
Hivatalán keresztül jogosult havonta legfeljebb a 104. § (1) bekezdésében
meghatározott tiszteletdíj 5%-ának megfelelő összeg erejéig mobiltelefonszolgáltatás igénybevételére, amelyhez az Országgyűlés Hivatala biztosít
megfelelő készüléket. A készülékkel - mobil fizetési rendszeren keresztül
- megvalósuló, a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti várakozás
biztosítását célzó parkolási szolgáltatás igénybevételéhez az Országgyűlés
Hivatala pénzügyi fedezetet nem biztosít. Az Országgyűlés Hivatala a
képviselő számára biztosítja a minősített elektronikus aláírás
használatának lehetőségét és feltételeit.
A képviselő jogosult térítésmentesen igénybe venni az Országgyűlés
Hivatala által működtetett elemző, információs és dokumentációs
szolgáltatásokat.
A képviselő jogosult térítésmentesen igénybe venni az Országgyűlés
kiadványait és hivatalos dokumentumait.
(1) A képviselőnek a 109–111. §-ban meghatározott pénzügyi feltételeket,
juttatásokat, a képviselői tevékenységéhez kapcsolódó támogatásokat,
valamint e juttatásokhoz és támogatásokhoz szükséges adminisztrációs
feladatokat az Országgyűlés Hivatala a képviselő eskütételétől
megbízatásának megszűnéséig biztosítja.
A képviselő 111. § (1) bekezdése szerinti jogosultságai biztosítására az
Országgyűlés Hivatala havonta legfeljebb a 104. § (1) bekezdésében
meghatározott tiszteletdíj 70%-ának megfelelő összeget használhat fel.
A képviselő 111. § (3) bekezdésében meghatározott juttatásainak fedezetét
az Országgyűlés Hivatala úgy biztosítja, hogy a képviselő havonta a 104. §
(1) bekezdésében meghatározott tiszteletdíj kétszeresének megfelelő
összegű keretre jogosult, amely nem tartalmazza a kifizetőt terhelő
közterheket.
A képviselő tevékenységét segítő alkalmazottak határozott idejű
szerződéssel, a képviselő mandátuma alatt munkaviszonyban vagy
polgári jogi jogviszonyban foglalkoztathatók. A munkáltatói jogkört a
képviselő az Országgyűlés Hivatala ellenjegyzésével gyakorolja. A (3)
bekezdés szerinti keret egésze vagy meghatározott része feletti
rendelkezési jog és a munkáltatói jogkör gyakorlása átruházható a
képviselőcsoport vezetőjére.
Az Országgyűlés Hivatala a társadalombiztosítási nyugellátásra való
jogosultság és a jogviszony igazolása céljából a (4) bekezdés szerinti
képviselő tevékenységét segítő alkalmazott
a) nevét,
b) születési nevét,
c) születési helyét és idejét,
d) nemét,
e) anyja születési családi és utónevét,
f) állampolgárságát,
g) társadalombiztosítási azonosító jelét,
h) adóazonosító jelét,
i) legmagasabb iskolai végzettségét igazoló okiratának adatait,
j) juttatásaira vonatkozó adatokat, valamint
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k) jogviszonyának időtartamára vonatkozó adatokat
a jogviszony megszűnésétől számított ötven évig kezeli.
A képviselő tevékenységét segítő alkalmazott a jogviszony megszűnésétől
számított tíz év elteltével írásban kérheti a társadalombiztosítási
nyugellátásra való jogosultság és a jogviszony igazolása céljából kezelt
adatai törlését.
A (4a) bekezdésen túl az Országgyűlés Hivatala kapcsolattartás céljából a
(4) bekezdés szerinti képviselő tevékenységét segítő alkalmazott
a) fizetési számlájának számát,
b) lakcímét,
c) értesítési címét és
d) telefonszámát
a jogviszony megszűnésétől számított egy évig kezeli.
A képviselő tevékenységét segítő alkalmazott határozott idejű
munkaviszonyára a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a
továbbiakban: Mt.) 192. § (2) bekezdését nem kell alkalmazni.
Képviselő közeli hozzátartozója nem foglalkoztatható a 111. § (3)
bekezdése alapján képviselő tevékenységét segítő alkalmazottként.
A képviselő a 111. § (1) bekezdésében meghatározott jogosultságának
gyakorlásáról - teljes egészében vagy részlegesen - a képviselőcsoportja
javára írásbeli nyilatkozatban lemondhat, amely nyilatkozatban a
képviselő a (2) bekezdés szerinti keret egésze vagy meghatározott része
feletti rendelkezési jogot a képviselőcsoport vezetőjére ruházza át. Ha a
képviselő a (2) bekezdés szerinti keret egésze vagy meghatározott része
feletti rendelkezési jogot a képviselőcsoport vezetőjére átruházta, a (2)
bekezdés szerinti összeg egésze vagy meghatározott része a
képviselőcsoport 113. § (1) bekezdése szerinti keretére kerül
átcsoportosításra.
A képviselőcsoport vezetője a (6) bekezdés szerinti rendelkezési jogát
személyesen vagy meghatalmazása alapján a képviselőcsoportvezetőhelyettes útján gyakorolja.
A képviselő megbízatásának időtartama alatt - a (9) bekezdésben foglalt
kivétellel - jogosult az ezen alcím alapján nyújtott juttatások és
támogatások havi keretmaradványát a jogosultsági hónapot követően - a
havonta felhasználható összeget meghaladóan - is felhasználni.
A 109. § (1) bekezdése, a 111. § (1) és (4) bekezdése szerinti juttatás
képviselő által fel nem használt - tárgyév december 31-én vagy a képviselő
megbízatásának megszűnésekor fennálló - keretmaradványa a tárgyévet
követő év január 1-jei hatállyal, illetve a képviselői megbízatás
megszűnésekor a képviselőcsoportjának a 113. § (1) bekezdése szerinti
keretére kerül átcsoportosításra. Az e bekezdésben meghatározottakat a
független képviselő esetében megfelelően alkalmazni kell.
Az ezen alcím alapján nyújtott juttatások és támogatások fedezetére
biztosított keret összegének túllépése esetén a jogosulatlanul igénybevett
összeg, valamint a 111. § (4) bekezdése szerinti parkolási szolgáltatás díja
- a havi elszámolást követően - levonásra kerül a képviselő
tiszteletdíjából, illetve a képviselő azt az Országgyűlés Hivatalának
visszafizeti.
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A KÉPVISELŐCSOPORT MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA
113. §

(1a)

(2)

(3)

114. §

(2)
(3)

115. §

(2)

17

(1) A képviselőcsoport a működésével járó kiadásokra havonta a 104. § (1)
bekezdésében meghatározott tiszteletdíj tízszeresének, valamint – a
képviselőcsoporthoz tartozó képviselőnként – kormánypárt esetében a
104. § (1) bekezdésében17 meghatározott tiszteletdíj 30%-ának, ellenzéki
párt esetében 40%-ának megfelelő összegre jogosult az Országgyűlés
Hivatala költségvetéséből.
Párt tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő ingatlan az (1)
bekezdésben foglalt összeg terhére nem használható fel irodai elhelyezés
biztosítására.
A független képviselő a képviselői tevékenységével járó kiadásokra a 104.
§ (1) bekezdésében meghatározott tiszteletdíjnak megfelelő összegre
jogosult.
A kincstár a képviselőcsoport részére az (1) bekezdésben meghatározott
összeg kezelésére fizetési számlát, illetve ahhoz kapcsolódó alszámlát
vezet.
(1) A képviselőcsoport – működésének, valamint a képviselők képviselői
tevékenységének biztosítására –
a) térítésmentesen az Országházban vagy az Országgyűlés Hivatala
elhelyezésére szolgáló épületekben irodákra,
b) a képviselőcsoport működéséhez, valamint a képviselők képviselői
tevékenységéhez szükséges irodai berendezésre és felszerelésre,
c) az a) pont szerinti irodák működtetésével összefüggő kiadások
biztosítására
jogosult.
A független képviselő jogosult az (1) bekezdés szerinti feltételek
biztosítására.
Az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott költségek fedezésére a
képviselőcsoport képviselőnként, valamint a független képviselő a 104. §
(1) bekezdésében meghatározott tiszteletdíj 50%-ának megfelelő összegű
ellátási keret felhasználására jogosult az Országgyűlés Hivatala
költségvetéséből.
(1) A képviselőcsoport jogosult arra, hogy működését az Országgyűlés
Hivatalánál foglalkoztatott személyek segítsék, akik munkavégzésének a
helye a képviselőcsoport 114. § (1) bekezdése szerinti irodája.
A képviselőcsoport működését a képviselőcsoport létszámától függően,
ha annak létszáma
a) nem haladja meg a tíz főt, öt fő,
b) tizenegy–húsz fő közötti, hét fő,
c) huszonegy–harmincnégy fő közötti, tíz fő,
d) harmincöt–ötven fő közötti, tizenkettő fő,
e) az ötven főt meghaladja, tizenöt fő,

Lásd a 26. oldalon.
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valamint ezen túlmenően a képviselőcsoport létszámával megegyező
számú felső- vagy középfokú iskolai végzettségű, az Országgyűlés
Hivatalánál foglalkoztatott személy segítheti.
A képviselőcsoport a (2) bekezdésben meghatározott személyek
foglalkoztatására a (4) bekezdésben meghatározott bérkeret, illetve - a
118. § (1) bekezdése szerinti átcsoportosítás esetén - a (4) bekezdés
szerinti bérkeret átcsoportosítással növelt összege erejéig jogosult. A
bérkeret terhére polgári jogi jogviszony is létesíthető.
A képviselőcsoport a tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig
havonta a (2) bekezdés szerint megállapított létszám és a Központi
Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre
vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset két és félszerese
szorzatának megfelelő összegű bérkeretre jogosult.
A képviselőcsoport működését segítő, az Országgyűlés Hivatalánál
foglalkoztatott személyekre az e törvényben foglalt, illetve az e törvény
szerinti eltérő rendelkezés hiányában a köztisztviselőkre, továbbá
munkavállalók esetében a közigazgatási szervnél foglalkoztatott
munkavállalókra irányadó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a
munkáltatói jogkört a képviselőcsoport vezetője egyetértésével kell
gyakorolni.
A cafetéria-juttatások fedezetére a központi költségvetésről szóló
törvényben meghatározott összeget az Országgyűlés Hivatala külön
biztosítja. A munkáltatói jogkört gyakorló döntési jogkörébe tartozó
egyéb juttatásokra, valamint jutalmazásra a képviselőcsoport a (4)
bekezdés szerinti bérkeret 10%-ának megfelelő fedezetre jogosult,
amelynek terhére a (2) bekezdésben meghatározott személy nem
foglalkoztatható.

116. §

A képviselőcsoport és a független képviselő által a 113. §-ban és a 114. § (3)
bekezdésében meghatározott keret terhére vásárolt tárgyi eszközök az
Országgyűlés Hivatala tulajdonát képezik. A képviselőcsoport a
képviselőcsoport működésének, a független képviselő a megbízatásának
időtartama alatt e tárgyi eszközöket birtokolhatja.

117. §

A képviselőcsoport működési feltételeinek biztosítását szolgáló, 113–
115. §-ban meghatározott támogatásokat az Országgyűlés Hivatala
biztosítja.

4. §

(1) A képviselőcsoportok működési költségeiről az Országgyűlés Hivatalának
költségvetésén belül kell gondoskodni.
A képviselőcsoport a működési költségeit biztosító keret terhére a képviselőcsoport
vezetőjének rendelkezése alapján vállalhat kötelezettséget és teljesíthet kifizetést.
A képviselőcsoport gazdálkodására a központi költségvetési szervek gazdálkodására
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(2)
(3)

118. §

(2)

(1) A képviselőcsoport vezetője a 112. § (4) bekezdése szerint rá átruházott
keret, illetve a 113. § (1) bekezdésében, a 114. § (3) bekezdésében és a 115.
§ (4) és (6) bekezdésében meghatározott keretek között év közben
átcsoportosítást hajthat végre.
A 112. § (4) bekezdése szerint a képviselőcsoport vezetőjére átruházott
keret és a 115. § (4) és (6) bekezdésében meghatározott keret javára

A képviselők és a nemzetiségi szószólók jogállása és javadalmazása

| 42

történő átcsoportosítás esetén az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója
az átcsoportosított összeg erejéig az Országgyűlés Hivatala dologi
kiadások és személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzata között
átcsoportosítást hajt végre, és ennek keretében a személyi juttatások
költségvetési kiadási előirányzatot az átcsoportosított összeg erejéig
növelheti.
(3)18
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosítások során a munkáltatót
terhelő járulékok összegét is figyelembe kell venni.
(5) A képviselőcsoport havonta, tárgyhónapot megelőző hónap 20-ig
tájékoztatja az Országgyűlés Hivatalát a tárgyhónapra vonatkozó, az (1)
bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról.
(5a) A képviselőcsoport megalakulásától megszűnéséig jogosult a működési
feltételeinek biztosítását szolgáló, 113-115. §-ban meghatározott
támogatások havi keretmaradványát a jogosultsági hónapot követően is
felhasználni. Ha a képviselőcsoport az Országgyűlés megbízatásának
megszűnésével szűnik meg, a megszűnés időpontjában - a 112. § (3)
bekezdése szerinti keret vonatkozásában is - fennálló keretmaradvány
felhasználására a következő Országgyűlésben is képviselettel rendelkező
ugyanazon párt - önállóan, vagy más párttal közösen alakított képviselőcsoportja jogosult.
(6) A
független
képviselő
esetében
az
(1)-(5a)
bekezdésben
meghatározottakat megfelelően alkalmazni kell.
118/A. §19

18

19

Hatályon kívül helyezett rendelkezések.
Hatályon kívül helyezett rendelkezések.
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A VOLT KÉPVISELŐ JUTTATÁSAI
119. §

(2)
(3)

(4)

(1) Ha a képviselő megbízatása az Országgyűlés megbízatásának
megszűnésével szűnik meg, a volt képviselő további három hónapon
keresztül a tiszteletdíjának a megbízatása megszűnését megelőző
háromhavi átlagának megfelelő összegű ellátásra jogosult.
A volt képviselő kérelmére az ellátást egy összegben kell kifizetni.
Nem jogosult az (1) bekezdés szerinti ellátásra a volt képviselő,
a) ha a megbízatása megszűnését közvetlenül megelőző általános
országgyűlési választáson mandátumot szerzett,
b) amíg
a
megbízatása
megszűnését
követően
törvényben
meghatározottak szerint nem tesz eleget vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének.
A volt képviselő az (1) bekezdés szerinti időtartamra a
társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság szempontjából
közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott biztosítottnak, az (1) bekezdés
szerinti tiszteletdíja nem önálló tevékenységből származó, járulékalapot
képező jövedelemnek minősül.
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A HÁZELNÖK ÉS A VOLT HÁZELNÖK JAVADALMAZÁSA
120. § A házelnök tiszteletdíja a 104. § (1) bekezdésében meghatározott összeg 2,7szerese. A házelnök egyéb juttatásaira - a 122. §-ban foglalt eltérésekkel a miniszterelnök juttatásaira vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
121. §
(2)

(1) Ha a házelnök megbízatása megszűnt, jogosult az e megbízatására
utaló elnevezést használni.
A volt házelnök juttatásaira – a 122. §-ban foglalt eltérésekkel – a volt
miniszterelnök juttatásaira vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

122. § (1) A házelnököt és a volt házelnököt megillető juttatások
igénybevételével kapcsolatban felmerült költségek fedezetét – törvény
eltérő rendelkezése hiányában – a központi költségvetésről szóló törvény
Országgyűlés költségvetési fejezete tartalmazza.
(2) A juttatások biztosításához szükséges megállapodásokat az Országgyűlés
Hivatala köti meg.
(3) A házelnök külföldi kiküldetésével és utazásával kapcsolatos juttatások és
szolgáltatások biztosítását az Országgyűlés Hivatala biztosítja.
(4) A házelnök és a volt házelnök részére gépjárművezetőt az Országgyűlési
Őrség biztosít.
(5) A házelnök közcélú felajánlásaira, adományaira a miniszterelnök közcélú
felajánlásaira, adományaira vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal,
hogy az e célra szolgáló előirányzatot a központi költségvetésről szóló
törvény Országgyűlés költségvetési fejezete tartalmazza, az előirányzat
felhasználására a házelnök írásbeli kötelezettségvállalása alapján kerül
sor és a közcélú felajánlás, adomány kedvezményezettjének nevét, a
közcélú felajánlás, adomány célját és összegét az Országgyűlés honlapján
kell közzétenni.
(6) A házelnök és a volt házelnök juttatása tekintetében a központi
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 13. § (3a) bekezdésében
foglaltakat nem kell alkalmazni.
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C) A KÉPVISELŐ KIZÁRÁSA, KITILTÁSA
46/H. § (1) Ha a képviselő a 46–46/G. § szerinti magatartás tanúsításával az ülést
vezető elnök sorozatos rendreutasítása, illetve figyelmeztetése ellenére
sem hagy fel, a képviselő az üléstermet köteles haladéktalanul elhagyni,
és az adott ülésnapon az ülésteremben a továbbiakban – a szavazások
időtartamát kivéve – nem tartózkodhat.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt jogkövetkezmény beálltát az ülést vezető elnök
az Országgyűlés ülésén bejelenti. Az ülést vezető elnök a bejelentését – a
bejelentés okának és a jogkövetkezmény jogalapjának megjelölésével –
három munkanapon belül írásban is közli a képviselővel.
(3) Az 51. § és az 51/A. § rendelkezéseit – a kizárt képviselőre vonatkozó
szabályok szerint –, valamint az 52. §-t az (1) bekezdés szerinti
magatartást tanúsító képviselő esetében is megfelelően alkalmazni kell.
47. §

(3)

48. §

(2)

(3)

49. §

(2)

(2) A házelnök – az ülést vezető elnök vagy bármely képviselőcsoport
vezetőjének írásbeli kezdeményezésére vagy hivatalból – elrendelheti a
képviselő kitiltását
a) a 46/B. § (2) bekezdése és a 46/C. § (2) bekezdése szerinti esetben
legfeljebb három ülésnapra vagy legfeljebb nyolc naptári napra,
b) a 46/D. § és a 46/E. § szerinti esetben legfeljebb hat ülésnapra vagy
legfeljebb tizenöt naptári napra,
c) a 46/F. § szerinti esetben legfeljebb tizenkét ülésnapra vagy legfeljebb
harminc naptári napra,
d) a 46/G. § szerinti esetben legfeljebb huszonnégy ülésnapra vagy
legfeljebb hatvan naptári napra.
A házelnök az (1) és (2) bekezdés szerinti döntését – az ülést vezető elnök
által alkalmazott intézkedés, valamint a 46/H. § (1) bekezdése szerinti
jogkövetkezmény mellett vagy annak hiányában – a magatartás
tanúsítását követő tizenöt napon belül hozza meg. A házelnök a döntését
– indokolással ellátva – írásban haladéktalanul közli a képviselővel.
(1) Az Országgyűlés ülésnapjáról vagy üléséről kizárt képviselő az
üléstermet köteles haladéktalanul elhagyni, és az adott ülésnapon vagy
ülésen az ülésteremben a továbbiakban – a szavazások időtartamát kivéve
– nem tartózkodhat.
Ha a kizárt képviselő az ülést vezető elnök ülésterem elhagyására irányuló
felszólításának nem tesz eleget, az ülést vezető elnök a képviselő azonnali
hatályú kitiltását rendelheti el.
Az ülést vezető elnök a kizárás elrendeléséről szóló döntését – az
intézkedés okának és jogalapjának megjelölésével – a kizárást követő
három munkanapon belül írásban is közli a képviselővel.
(1) A kitiltott képviselő az Országház és az Országgyűlés Hivatalának
elhelyezésére szolgáló épületek területét köteles elhagyni, a kitiltás
időtartama alatt azok területén – a 49/A. § (7) bekezdésében és az 51. § (4)
bekezdésében foglalt kivétellel – nem tartózkodhat, illetve oda nem
léphet be.
Ha az ülést vezető elnök által azonnali hatállyal kitiltott képviselő az ülést
vezető elnök ülésterem elhagyására irányuló felszólításának nem tesz
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eleget, a vele szemben elrendelendő tiszteletdíj-csökkentés összegének a
felső határa a kétszeresére emelkedik.
Az ülést vezető elnök az azonnali hatályú kitiltás elrendeléséről szóló
döntését – az intézkedés okának és jogalapjának megjelölésével – az
azonnali hatállyal elrendelt kitiltást követő három munkanapon belül
írásban is közli a képviselővel.
Az ülést vezető elnök által azonnali hatállyal elrendelt kitiltás időtartama
tizenöt naptári nap. A házelnök által elrendelt kitiltás időtartama a 47. §
(2) bekezdésében meghatározott mértékig terjedhet, azzal, hogy a kitiltás
első napja a házelnök döntésének jogerőre emelkedését követő első
ülésnap vagy első naptári nap.
A kitiltás időtartamának számításakor a rendes ülésszakok közötti
időtartamot is figyelembe kell venni. Az ülésnapokra elrendelt kitiltás
hatálya kiterjed a kitiltással érintett ülésnapok közötti naptári napokra is.

49/A. § (1) A kitiltott képviselő az Országgyűlés ülésén a szavazati jogát – nyílt
szavazás esetén – megbízott útján gyakorolhatja.
(2) A képviselőcsoporthoz tartozó kitiltott képviselő a szavazati jogának (1)
bekezdés szerinti gyakorlása érdekében kitiltása teljes időtartamára a
képviselőcsoport vezetője részére adhat képviseleti megbízást. A
képviselőcsoport-vezető a képviseleti megbízást nem utasíthatja vissza. A
képviselőcsoport-vezető akadályoztatása esetén a megbízást a
képviselőcsoport-vezető által kijelölt vezetőhelyettes látja el.
(3) A kitiltott képviselőcsoport-vezető a szavazati jogának (1) bekezdés
szerinti gyakorlása érdekében vezetőhelyettese részére adhat megbízást.
(4) A kitiltott független képviselő a szavazati jogának (1) bekezdés szerinti
gyakorlása érdekében kitiltása teljes időtartamára egy képviselő részére
adhat képviseleti megbízást.
(5) A megbízást ellátó képviselő a kitiltott képviselő nevében és megbízása
szerint gyakorolja a szavazati jogot. A kitiltott képviselő és a megbízást
ellátó képviselő előzetesen, írásbeli megállapodásban is rögzítheti a
kitiltott képviselő szavazási szándékát. A megbízást ellátó képviselőt a
kitiltott képviselő egyéb jogai nem illetik meg és egyéb kötelezettségei
nem terhelik.
(6) Ha a kitiltott képviselő a gépi szavazást követően úgy ítéli meg, hogy az
elektronikus nyilvántartás nem a szándéka szerinti eredményt
tartalmazza, egy napon belül bejelentést tehet az Országgyűlés jegyzőihez.
A kihirdetett szavazási eredményt ez nem módosítja.
25/A. § (1) A kitiltott képviselő szavazati jogának az Országgyűlés ülésén megbízott útján
történő gyakorlása érdekében az 1/A. melléklet szerint adhat képviseleti megbízást.
(2) A képviseleti megbízás egy eredeti példányát a megbízást ellátó képviselő adja át a
jegyzőnek. Ezt követően a képviseleti megbízás tényét – a megbízást adó és a
megbízást ellátó képviselő megnevezésével – az ülést vezető elnök haladéktalanul
bejelenti az Országgyűlésnek. A megbízást ellátó képviselő a kitiltott képviselő
nevében a szavazati jogot e bejelentést követően gyakorolhatja.
49/A. § (7) Titkos szavazás esetén a kitiltott képviselő a szavazás időtartama
alatt a házelnök által kijelölt helyiségben gyakorolhatja a szavazati jogát.
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1. melléklet 2a. A kitiltott képviselő szavazásának menete
2a.1. A titkos szavazás szabályait a kitiltott képviselőre az e pontban foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.
2a.2. A szavazás elrendelésekor a jegyzők a kitiltás tényét a névjegyzékben rögzítik.
Ezzel egyidejűleg a kitiltott képviselők számának megfelelő szavazólapot
elkülönítenek. Az elkülönített szavazólapokat a házelnök által kijelölt helyiségbe
viszik.
2a.3. A kitiltott képviselő a szavazólapját a házelnök által kijelölt helyiségben veheti
fel és adhatja le. A titkos szavazásra biztosított időtartam megkezdése előtt a
jegyzők a szavazat leadására szolgáló urnát hitelesítik, a szavazás kezdetét és
befejezését jelzik.
2a.4. A kitiltott képviselőkről és a kiadott szavazólapokról a jegyzők külön
névjegyzéket vezetnek.
51/A. § (1) A házelnök az ülést vezető elnök által elrendelt kizárás vagy azonnali
hatályú kitiltás hatályát kivételesen, hivatalból, méltányossági jogkörben
eljárva, a kizárás vagy azonnali hatályú kitiltás elrendelését követő öt
napon belül megszüntetheti. E döntéséről a házelnök haladéktalanul
tájékoztatja a képviselőt, az ülést vezető elnököt, valamint a Mentelmi,
összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság elnökét.
(2) A házelnök (1) bekezdés szerinti döntésével az elrendelt intézkedés
hatálya – ideértve a 48. § (2) bekezdése alapján elrendelt további
intézkedést is – megszűnik, illetve a 49. § (2) bekezdésében foglaltak az
adott magatartás tekintetében nem alkalmazhatóak.
(3) Az (1) bekezdés szerinti intézkedés nem zárja ki az 51. § szerinti eljárás
lefolytatását.
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D) JOGORVOSLATI ELJÁRÁSOK
A KÉPVISELŐVEL
ESETÉN
51. §

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

SZEMBEN

ALKALMAZOTT

FEGYELMI

INTÉZKEDÉS

(1) Az ülést vezető elnök által kizárt vagy azonnali hatállyal kitiltott
képviselő a döntés írásbeli közlését követő nyolc napon belül kérheti a
Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi
és mandátumvizsgáló
bizottságtól – a bizottság elnökéhez benyújtott kérelemmel – annak
megállapítását, hogy az intézkedés elrendelésének nem volt helye, azzal,
hogy a 48. § (2) bekezdése esetén a kizárás önálló kérelemben nem, csak
az azonnali hatályú kitiltással szemben benyújtott kérelemben vitatható.
A házelnök 47. § szerinti döntésével érintett képviselő a döntés írásbeli
közlését
követő
nyolc
napon
belül
kérheti
a
Mentelmi,
összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottságtól – a
bizottság elnökéhez benyújtott kérelemmel – a döntés hatályon kívül
helyezését.
A Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló
bizottság a képviselő ugyanazon magatartása tekintetében elrendelt
intézkedésekkel szemben benyújtott (1) és (2) bekezdés szerinti
valamennyi kérelmet egy eljárásban, együttesen bírálja el az utolsó
kérelem beérkezését követő húsz napon belül. Az (1) bekezdés szerinti
kérelem elbírálásának határideje a 47. § szerinti intézkedés megtételére
vagy a (2) bekezdés szerinti kérelem benyújtására nyitva álló határidő
eredménytelen elteltével kezdődik.
Ha a képviselő a kérelmében ezt indítványozza, akkor a jogorvoslati
eljárás során a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és
mandátumvizsgáló bizottság őt meghallgatja. A képviselő a bizottság
ülésén – a meghallgatáson való részvétel céljából, annak időtartama alatt
– az esetleges kitiltására való tekintet nélkül jelen lehet.
A Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló
bizottságnak a képviselő (1), illetve (2) bekezdés szerinti kérelme
tárgyában hozott döntéséről, illetve a döntésre nyitva álló határidő
eredménytelen elteltéről a bizottság elnöke haladéktalanul tájékoztatja a
képviselőt és a házelnököt.
Ha a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló
bizottság a képviselő (1), illetve (2) bekezdés szerinti kérelmének helyt ad,
akkor a képviselővel szemben elrendelt intézkedés nem hajtható végre és
a fegyelmi eljárás megszűnik. A bizottság e döntését az Országgyűlés
soron következő ülésén ismertetni kell.
Ha a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló
bizottság a képviselő (1), illetve (2) bekezdés szerinti kérelmének nem ad
helyt vagy a kérelem elbírálására rendelkezésre álló határidőben nem
dönt, a képviselő az adott kérelem vonatkozásában a Mentelmi,
összeférhetetlenségi,
fegyelmi
és
mandátumvizsgáló
bizottság
döntésének, illetve az (5) bekezdés szerinti tájékoztatónak az írásbeli
közlését követő nyolc napon belül – a házelnökhöz benyújtott kérelemmel
– kérheti az Országgyűléstől
a) az (1) bekezdés szerinti esetben annak megállapítását, hogy az
intézkedés elrendelésének nem volt helye,
b) a (2) bekezdés szerinti esetben a döntés hatályon kívül helyezését.
A (7) bekezdés szerinti kérelemről az Országgyűlés vita nélkül, a kérelem
benyújtását követő ülésén határoz, ha a kérelem legkésőbb az ülést
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megelőző hét utolsó munkanapján beérkezik. Ellenkező esetben az
Országgyűlés a kérelemről az annak benyújtását követő második ülésén
dönt.
Az Országgyűlés
a) az (1) bekezdés szerinti kérelem esetén az ülést vezető elnök
intézkedését helybenhagyhatja, vagy a kérelemnek helyt adva
megállapíthatja, hogy az intézkedésnek nem volt helye,
b) a (2) bekezdés szerinti kérelem esetén a házelnök döntését hatályában
fenntarthatja, vagy a kérelemnek helyt adva a házelnök döntését
hatályon kívül helyezheti.
Ha az Országgyűlés a képviselő kérelmének helyt ad, a képviselővel
szemben elrendelt intézkedés nem hajtható végre és a fegyelmi eljárás
megszűnik.
(1) A képviselők fegyelmi és rendészeti ügyeinek intézése során a határozati
házszabályi rendelkezéseket ezen fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
Ha a képviselő az Országgyűlésről szóló törvény 51. § (7) bekezdése szerinti kérelmet
terjeszt elő, a házelnök az Országgyűlésről szóló törvény 51. § (9) bekezdése szerinti
döntést tartalmazó határozati javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek.
A Mentelmi bizottság elnöke a fegyelmi és rendészeti ügy tárgyalásáról, idejéről és
helyéről az érintett képviselőt értesíti. A képviselő a Mentelmi bizottság ülésén – a
meghallgatását kivéve – nem lehet jelen.
A Mentelmi bizottság a fegyelmi és rendészeti ügyeket zárt ülésen tárgyalja.
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A KÉPVISELŐ TISZTELETDÍJÁNAK ELŐZETES BEJELENTÉS NÉLKÜLI
TÁVOLMARADÁS MIATTI CSÖKKENTÉSE ESETÉN
107/A. § (1) Az a képviselő, akinek a Házbizottság a tiszteletdíját a 107. § (1) vagy
(3) bekezdése alapján csökkentette, a döntés kézhezvételét követő nyolc
napon belül kérheti a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és
mandátumvizsgáló bizottságtól – a bizottság elnökéhez benyújtott
kérelemmel – a döntés hatályon kívül helyezését.
(2) A Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló
bizottság a képviselő kérelméről húsz napon belül dönt, azzal, hogy e
határidő első napja a kérelem beérkezését követő nap. Ha a képviselő
kérelmében ezt indítványozza, akkor a jogorvoslati eljárás során a
bizottság őt meghallgatja, amelynek érdekében a képviselő a bizottság
adott ülésén – a meghallgatásának időtartama alatt – az esetleges
kitiltására való tekintet nélkül jelen lehet.
(3) A Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló
bizottságnak a képviselő kérelme tárgyában hozott döntéséről, illetve a
döntésre nyitva álló határidő eredménytelen elteltéről a bizottság elnöke
haladéktalanul tájékoztatja a képviselőt és a házelnököt.
(4) Ha a képviselő kérelmének a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és
mandátumvizsgáló bizottság helyt ad, akkor a tiszteletdíj csökkentése
nem hajtható végre és az eljárás megszűnik.
(5) Ha a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló
bizottság a képviselő kérelmének nem ad helyt vagy a (2) bekezdés
szerinti határidőben arról nem dönt, a képviselő a bizottsági döntésnek,
illetve a (3) bekezdés szerinti tájékoztatónak a kézhezvételétől számított
nyolc napon belül – a házelnökhöz benyújtott kérelemmel – kérheti az
Országgyűléstől a döntés hatályon kívül helyezését.
(6) Az (5) bekezdés szerinti kérelemről az Országgyűlés a kérelem
benyújtását követő ülésén, vita nélkül határoz. Az Országgyűlés a
Házbizottság döntését hatályában fenntarthatja, vagy – a kérelemnek
helyt adva – a Házbizottság döntését hatályon kívül helyezheti. Ha az
Országgyűlés a képviselő kérelmének helyt ad, a tiszteletdíj csökkentése
nem hajtható végre és az eljárás megszűnik.
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E) A KÉPVISELŐK BÜNTETŐJOGI VÉDELME ÉS FELELŐSSÉGE
Az országgyűlési képviselő, mint hivatalos személy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi
C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 459. § 11. pont b) alpontja két vonatkozásban van speciális
büntetőjogi helyzetben.
Egyrészt tevékenységére tekintettel speciális, fokozott védelmet igényel, másrészt fokozott
felelősséggel is tartozik magatartásáért. Az országgyűlési képviselő számára a Btk. által
biztosított fokozott büntetőjogi védelem célja az állami feladatok maradéktalan teljesítése. Ha
országgyűlési képviselők sérelmére követik el, súlyosabban minősül az emberölés [Btk. 160. §
(2) bekezdés e) pont], az emberrablás [Btk. 190. § (2) bekezdés e) pont], a rablás [Btk. 365. §
(3) bekezdés f) pont, (4) bekezdés c) pont]. A hivatalos személy elleni bűncselekmények
tényállásai, úgy mint például a hivatalos személy elleni erőszak (Btk. 310. §), a hivatalos
személy vagy közfeladatot ellátó személy támogatója elleni erőszak (Btk. 312. §), valamint a
korrupciós bűncselekmények közül a hivatali vesztegetés (Btk. 293. §), befolyás vásárlása (Btk.
298. §), befolyással üzérkedés (Btk. 299. §), a közhatalommal felruházott hivatás
befolyásmentes gyakorlását részesítik védelemben.
Szintén a közhatalom gyakorlására való tekintettel a jogalkotó a hivatalos személyek által
elkövetett bűncselekményeket kiemelte a többi közül. Egyrészt megalkotta a – jellegüknél
fogva – csak hivatalos személyek által megvalósítható tényállásokat, ilyennek minősül például
a hivatali vesztegetés elfogadása (Btk. 294. §), a korrupciós bűncselekmény feljelentésének
elmulasztása (Btk. 300. §), továbbá a hivatali visszaélés (Btk. 305. §). Másrészt elismerte, hogy
egyes bűncselekmények társadalmi veszélyessége jelentősebb, ha azokat hivatalos személyek
követik el, ezért az országgyűlési képviselő magasabb büntetési tétellel számolhat a kábítószer
birtoklása [Btk. 178. § (2) bekezdés ac) alpont, 179. § (3) bekezdés ac) alpont], az új pszichoaktív
anyaggal visszaélés [Btk. 184. § (2) bekezdés b) pont, 184/A. § (2) bekezdés b) pont, 184/B. §
(2) bekezdés c) pont, 184/C. § (2) bekezdés c) pont], az emberkereskedelem [Btk. 192 § (5)
bekezdés c) pont], a személyes adattal visszaélés [Btk. 219. § (4) bekezdés], a bűnpártolás [Btk.
282. § (3) bekezdés d) pont], nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés [Btk. 326.
§ (4) bekezdés c) pont, (5) bekezdés b) pont], nemzetközi gazdasági tilalom megszegése [Btk.
327. § (2) bekezdés c) pont], közokirat-hamisítás [Btk. 343. § (1) bekezdés], zsarolás [Btk. 367.
§ (2) bekezdés c) pont], pénzmosás [Btk. 399. § (6) bekezdés bc) alpont, 399. § (7) bekezdés
bc) alpont, 400. § (2) bekezdés c) pont] elkövetése esetén.
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F) A NEMZETISÉGI SZÓSZÓLÓK
A 2012. január 1-jével hatályos szabályok szerint a nemzetiségi listát állító, de azon
mandátumot nem szerző nemzetiséget nemzetiségi szószóló képviseli az Országgyűlésben. A
nemzetiségi szószóló (a továbbiakban: szószóló) a nemzetiségi listán első helyen szereplő jelölt
lesz.20 A választási eljárás szabályai szerint a megbízólevelet a szószólóknak a Nemzeti
Választási Bizottság adja át, amit a szószóló az Országgyűlés alakuló ülését megelőzően a
köztársasági elnöknek nyújt be. A mandátumvizsgálat az országgyűlési képviselők esetében
alkalmazott eljárás szerint alakul.
A mandátum vizsgálatát követően a szószóló az Országgyűlés elnöke előtt esküt vagy
fogadalmat tesz, valamint esküokmányt ír alá.21 Az esküt (a nemzetiséghez tartozó
országgyűlési képviselőhöz és a nemzetiségi listáról mandátumot szerző országgyűlési
képviselőhöz hasonlóan) választása szerint magyarul vagy nemzetiségi nyelven teszi, az
esküokmányt az eskü nyelve szerinti hiteles fordításban, vagy magyarul írja alá. Az eskü
letételéig és az esküokmány aláírásáig – az alakuló ülés megtartásával szükségszerűen együtt
járó feladatok elvégzésének kivételével – a szószóló az Országgyűlés és az országgyűlési
bizottságok ülésein nem vehet részt, tanácskozási és – a nemzetiségeket képviselő bizottságban
őt megillető – szavazati jogát nem gyakorolhatja, indítványt nem nyújthat be, illetve
bizottságba sem választható meg.
A szószóló megbízatása megszűnik az Országgyűlés megbízatásának megszűnésével, halálával,
összeférhetetlensége kimondásával, lemondásával, passzív választójogának vagy nemzetiségi
választópolgári státuszának elvesztésével. Annak megállapításáról, hogy a szószóló a
képviselők választásán már nem választható, már nem szerepel a központi névjegyzékben
nemzetiségi választópolgárként, valamint az összeférhetetlenség kimondásáról az
Országgyűlés a jelen lévő képviselők kétharmadának szavazatával határoz.
A szószóló megbízatásának megszűnése esetén az új szószóló az országos listán eredetileg is
szereplő jelöltek közül az országos nemzetiségi önkormányzat által megnevezett, ennek
hiányában az országos listán soron következő jelölt lesz. Ha az országos listán nincs több jelölt,
az adott nemzetiséget az Országgyűlés megbízatásának megszűnéséig nem képviseli szószóló.
A szószólók jogállását részletesen az Ogytv. 12. alcíme szabályozza, emellett a határozati
házszabályi rendelkezések is tartalmaznak számos rájuk vonatkozó rendelkezést. Ennek
alapján a szabad és egyenlő mandátum elve a szószólókra nézve is irányadó: a szószólók jogai
és kötelezettségei egyenlők, tevékenységüket a köz és az adott nemzetiség érdekében végzik, e
tekintetben nem utasíthatók. Mivel a szószóló nem országgyűlési képviselő, az Országgyűlés
ülésein szavazati joggal nem rendelkezik.
A szószóló törvényjavaslattal nem élhet, de határozati javaslatot – a nemzetiségek érdekeit,
jogait érintő ügyben – benyújthat, illetve – a nemzetiségek érdekeit, jogait érintő – határozati
javaslathoz a képviselőkre vonatkozó feltételek szerint módosító javaslatot nyújthat be.
A szószóló jogállása egyebekben a képviselő jogállását követi: velük megegyező mentelmi jog
illeti meg, joga és kötelessége, hogy kezdeményezően részt vegyen az Országgyűlés
munkájában, elősegítse annak eredményes működését. Kötelessége részt venni az
Országgyűlés ülésein, továbbá annak az országgyűlési bizottságnak az ülésein, amelynek tagja.
Jogait személyesen gyakorolja. Az országgyűlési képviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi,
vagyonnyilatkozat-tételi, munka- és társadalombiztosítási, valamint fegyelmi jogi
rendelkezések, javadalmazási szabályok (tiszteletdíj, juttatások, tevékenységhez kapcsolódó
támogatások) a szószólókra nézve is irányadóak. A szószóló nem lehet nemzetiségi
önkormányzat elnöke vagy tagja.

20
21

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 18. §-a.
Az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról 2008. évi XXVII. törvény 1. § (1) bekezdés b) pontja.

A képviselők és a nemzetiségi szószólók jogállása és javadalmazása

| 53

Az Ogytv. 29. § (2) bekezdése alapján a szószóló az Országgyűlés ülésén felszólalhat, ha a
Házbizottság megítélése szerint a napirendi pont a nemzetiségek érdekeit, jogait érinti. A
HHSZ 18. § (6a) bekezdésének megfelelően rendkívüli ügyben az ülésnap kezdetekor a
nemzetiségi képviselő és a szószóló a házelnök engedélyével a HHSZ 18. § (5) bekezdése szerint
- az ott meghatározott felszólalásokat követően - felszólalhat. A nemzetiségi képviselőnek,
szószólónak a felszólalási szándékot legkésőbb azon ülés megnyitását megelőző második
munkanapon kell írásban bejelentenie a házelnöknek, amely ülésen fel kíván szólalni. A
házelnök a felszólalás engedélyezéséről tájékoztatja a felszólalni kívánó nemzetiségi képviselőt
vagy szószólót, a Házbizottság tagjait és a Kormányt. Ha a Házbizottság bármely tagja a
felszólalás engedélyezésével nem ért egyet, legkésőbb az ülés megnyitását megelőzően egy
órával tett írásbeli javaslatára a felszólalás engedélyezéséről az Országgyűlés vita nélkül
határoz. Az Ogytv. 29. § (2) bekezdése második mondatának megfelelően rendkívüli ügyben a
szószóló a napirendi pontok tárgyalását követően – a határozati házszabályi rendelkezésekben
meghatározott módon – felszólalhat. Ennek megfelelően a HHSZ 18. § (9) bekezdése alapján
rendkívüli ügyben valamennyi ülésnap napirendi pontjainak tárgyalása után – a HHSZ 18. §
(5) és (6) bekezdésében meghatározott módon és időtartamban – a képviselőkkel megegyezően
bármely szószóló ülésnaponként egy alkalommal felszólalásra jelentkezhet. A napirend utáni
felszólalások a bejelentkezés sorrendje szerint hangzanak el. Ha a Házbizottság megítélése
szerint a napirendi pont a nemzetiségek érdekeit, jogait érinti, a szószóló az Országgyűlés zárt
ülésén is részt vehet. A szószóló az Országgyűlés vagy a bizottságok ülésén anyanyelvén is
felszólalhat, valamint irományt nyújthat be, és kérheti nemzetiségi nyelven elmondott
hozzászólása szövegének anyanyelvén történő jegyzőkönyvbe vételét.
A szószóló – az országgyűlési képviselőkhöz hasonló módon – kérdést intézhet a Kormányhoz
és a Kormány tagjához, az alapvető jogok biztosához, az Állami Számvevőszék elnökéhez és a
legfőbb ügyészhez a feladatkörükbe tartozó, a nemzetiségek érdekeit, jogait érintő ügyben.
Minden olyan ülésen, amelynek napirendjében feltüntetett időpontban lehetőség van kérdések
tárgyalására, biztosítani kell, hogy legalább egy nemzetiségi képviselő vagy szószóló által feltett
kérdés tárgyalására is sor kerüljön.
A szószóló részt vesz a bizottságok munkájában is, a nemzetiségeket képviselő bizottság
munkájában – annak tagjaként – szavazati joggal. Az állandó bizottságok, illetve a
törvényalkotási bizottság ülésein - az állandó bizottság, illetve a törvényalkotási bizottság
elnökének döntése alapján, vagy ha a Házbizottság arról az Ogytv. 29. § (2) bekezdés szerinti
döntése körében határoz - tanácskozási joggal vehet részt.
Az állami szervek kötelesek a szószólókat megbízatásuk ellátásában támogatni, és részükre a
munkájukhoz szükséges felvilágosítást megadni. A szószóló a feladatai ellátásához szükséges
minősített adatokat – a minősített adat védelméről szóló törvényben foglaltaktól eltérően –
személyi biztonsági tanúsítvány nélkül, felhasználói engedély alapján, titoktartási nyilatkozat
kitöltését követően használhatja fel, és köteles a minősített adat védelmére vonatkozó
követelményeket megtartani.
Az Ogytv.-nek a szószólókra vonatkozó – fentebb már ismertetett – speciális rendelkezéseit
normaszöveg szerint is közöljük azzal, hogy a 29/A. § (6) bekezdésében foglalt utaló szabályok
terjedelmi okok miatt nem kerülnek kifejtésre, azok lényeges tartalmát a fentiekben már
összefoglaltuk.
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A Magyarországon élő nemzetiségek részvételét az Országgyűlés munkájában
sarkalatos törvény szabályozza. [Alaptörvény 2. cikk (2) bekezdés]
29. §
(2)

(3)

(4)

(1) A szószólók jogai és kötelezettségei egyenlők, tevékenységüket a köz és
az adott nemzetiség érdekében végzik, e tekintetben nem utasíthatók.
A szószóló az Országgyűlés ülésén felszólalhat, ha a Házbizottság
megítélése szerint a napirendi pont a nemzetiségek érdekeit, jogait érinti.
Rendkívüli ügyben a szószóló a napirendi pontok tárgyalását követően –
a határozati házszabályi rendelkezésekben meghatározott módon –
felszólalhat. A szószóló az Országgyűlés ülésein szavazati joggal nem
rendelkezik.
A szószóló a nemzetiségeket képviselő bizottság munkájában szavazati
joggal vesz részt, az állandó bizottságok, illetve a törvényalkotási
bizottság ülésein – az állandó bizottság, illetve a törvényalkotási bizottság
elnökének döntése alapján, vagy ha a Házbizottság arról a (2) bekezdés
szerinti döntése körében határoz – tanácskozási joggal vehet részt.
A szószóló kérdést intézhet a Kormányhoz és a Kormány tagjához, az
alapvető jogok biztosához, az Állami Számvevőszék elnökéhez és a legfőbb
ügyészhez a feladatkörükbe tartozó, a nemzetiségek érdekeit, jogait
érintő ügyben.

29/A. § (1) A szószólót mentelmi jog illeti meg. A mentelmi jogra a képviselők
mentelmi jogára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(2) A szószóló megbízatása megszűnik
a) az Országgyűlés megbízatásának megszűnésével,
b) halálával,
c) összeférhetetlenség kimondásával,
d) lemondásával,
e) ha a képviselők választásán már nem választható, vagy
f) ha már nem szerepel a központi névjegyzékben nemzetiségi
választópolgárként.
(3) Ha a szószóló megbízatása a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott ok
miatt szűnik meg, ennek tényét az ülést vezető elnök jelenti be az
Országgyűlésnek.
(4) Annak megállapításáról, hogy a szószóló a képviselők választásán már
nem választható, már nem szerepel a központi névjegyzékben
nemzetiségi választópolgárként, valamint az összeférhetetlenség
kimondásáról az Országgyűlés határoz.
(5) A szószóló nem lehet nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy tagja.
(6) Az 5. § (1) bekezdés e) pontjának, a 28. § (1) és (5)-(7) bekezdésének, a 30.
§-nak, a 38/C. §-nak, a 40. § (3) bekezdésének, a 42. § (8) bekezdésének, a
18. alcímnek, az 53. § (2)-(5) bekezdésének, az 57. § (2) bekezdésének, az
58. § (3) bekezdésének, az 59. § (7) bekezdésének, a VIII. Fejezetnek, a 96.
§-nak, a 97. §-nak, a 98. §-nak, a 100. §-nak, a 101. § (2) bekezdésének, a
103. §-nak, a 36. alcímnek, a 37. alcímnek és a 39. alcímnek a
képviselőkre, a 38. alcímnek a független képviselőkre vonatkozó
rendelkezéseit, valamint a 124/U. §-t, továbbá − a nemzetiségek érdekeit,
jogait érintő ügyben − a 28. § (4) bekezdését a szószólóra is alkalmazni
kell.
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G) FÜGGELÉK
ÁTTEKINTÉS A MENTELMI JOGGAL RENDELKEZŐ TISZTSÉGVISELŐKRŐL

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK
Teljes körű a mentelmi jog; bíróság vagy hatóság előtt – megválasztása napjától képviselői
megbízatásának ideje alatt és azt követően – nem vonható felelősségre leadott szavazata,
továbbá a képviselői megbízatásának gyakorlása során a képviselői megbízatásával
összefüggésben közölt tény vagy vélemény miatt (immunitás); csak bűncselekmény vagy
szabálysértés elkövetésének tettenérésekor lehet őrizetbe venni és ellene csak az Országgyűlés
előzetes hozzájárulásával lehet büntető-, valamint szabálysértési eljárást indítani vagy
folytatni, továbbá büntetőeljárásjogi kényszerintézkedést alkalmazni (sérthetetlenség);
mentelmi jogát mindenki köteles tiszteletben tartani, mentelmi jogáról – a szabálysértési
eljárás kivételével – nem mondhat le, mentelmi jogának megsértését köteles a házelnöknek
haladéktalanul bejelenteni, aki a szükséges intézkedést haladéktalanul megteszi az Ogytv. 73–
79. § (1) bekezdése alapján. A képviselő a vele szemben folyó eljárásban a bíróságot vagy a
hatóságot köteles a képviselői megbízatásáról haladéktalanul tájékoztatni.

NEMZETISÉGI SZÓSZÓLÓK
Mentelmi jogára az országgyűlési képviselők mentelmi jogára vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni az Ogytv. 29/A. § (1) bekezdése alapján.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJELÖLTEK
A képviselők választásán jelöltként jogerősen nyilvántartásba vett személyt a választás
eredményének jogerőre emelkedéséig az országgyűlési képviselőkkel azonos mentelmi jog illeti
meg azzal az eltéréssel, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséről a Nemzeti Választási Bizottság
határoz, és a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt a Nemzeti Választási Bizottság
elnökéhez kell benyújtani az Ogytv. 79. § (2) bekezdése alapján, kivéve, ha a képviselők
választásán jelöltként jogerősen nyilvántartásba vett személy a jogerős nyilvántartásba vételt
megelőzően elrendelt személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés hatálya
alatt áll, vagy vele szemben a jogerős nyilvántartásba vételt megelőzően vádat emeltek, ezen
büntetőeljárás tekintetében nem illeti meg a 74. § (1) bekezdésében meghatározott jog.

EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK
Az országgyűlési képviselőkkel azonos mentelmi jog illeti meg, az Európai Parlament
magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 10. § (2) bekezdése
alapján.
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EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐJELÖLTEK
Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény
11. §-a alapján az európai parlamenti képviselők választásán jelöltként igazolt személyt az
országgyűlési képviselők választásán jelöltként igazolt személlyel azonos mentelmi jog illeti
meg.
ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA ÉS HELYETTESE
Az országgyűlési képviselőkkel azonos mentelmi jog illeti meg az alapvető jogok biztosáról
szóló 2011. évi CXI. törvény 14. §-a alapján.

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ELNÖKE
Az országgyűlési képviselőkkel azonos mentelmi jog illeti meg az Állami Számvevőszékről szóló
2011. évi LXVI. törvény 10. §-a alapján.
ALKOTMÁNYBÍRÓK
Anyagi jogi szabályai lényegileg egyezőek az országgyűlési képviselőkre vonatkozó mentelmi
joggal, eljárásjogi szabályai eltérőek az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 14. §a alapján.
LEGFŐBB ÜGYÉSZ, ÜGYÉSZEK
Az országgyűlési képviselőkkel azonos mentelmi jog illeti meg az ügyészségről szóló 2011. évi
CLXIII. törvény 3. § (5) bekezdése alapján.

A KÚRIA ELNÖKE, AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE, BÍRÓK
Az országgyűlési képviselőkkel azonos mentelmi jog illeti meg a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján, a bírák mentelmi
jogát érintő eljárásjogi szabályok eltérőek.

ÜLNÖKÖK
Korlátozott mentelmi jog, az igazságszolgáltatásban való részvételükkel összefüggő
cselekmény tekintetében illeti meg a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 2. § (4)-(5) bekezdése alapján.

HONVÉDELMI TANÁCS MENTELMI JOGGAL NEM RENDELKEZŐ TAGJA
Az országgyűlési képviselőkkel azonos tartalmú mentelmi jog illeti meg a honvédelemről és a
Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló
2011. évi CXIII. törvény 31. § (1) bekezdése alapján.
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MENTELMI ÜGYEK ÖSSZESÍTÉSE AZ
I–VIII. CIKLUS ADATAI ALAPJÁN (1990–2022)
MENTELMI ÜGYEK MEGOSZLÁSA 1990–202222
Mentelmi ügyek
száma

megoszlása

(db)

(%)

91

17%

ebből fenntartva

22

24%

ebből felfüggesztve

69

76%

418

81%

ebből fenntartva

389

93%

ebből felfüggesztve

29

7%

8

2%

ebből fenntartva

7

88%

ebből felfüggesztve

1

12%

Bírósági megkeresés
elővezetés céljából

1

0%

ebből fenntartva

1

100%

ebből felfüggesztve

0

0%

518

100%

ebből fenntartva

419

81%

ebből felfüggesztve

99

19%

Közvádas

Magánvádas

Pótmagánvádas

Összesen

22

Ebben és az ezt követő táblázatokban szereplő „közvádas”, „magánvádas” és „pótmagánvádas” elnevezések
használatának oka a jogirodalmi „sérthetetlenségi, felelőtlenségi” terminus technikus helyett az, hogy így
világosan és egyértelműen elkülöníthetőek legyenek a legfőbb ügyész által kezdeményezett közvádra üldözendő
ügyek a magánvád, pótmagánvád miatti – tipikusan természetes személyek által kezdeményezett – ügyektől.
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MENTELMI ÜGYEK A 2018–2022 KÖZÖTTI CIKLUSBAN

Sorszám

Név
(Frakció)

Megker
eső
hatóság

Az ügy
típusa

Az ügy tárgya

Bizottsági
határozati
javaslat és
irományszá
m

ittas állapotban
felfüggesztve
elkövetett járművezetés H/769
(vétség)
2018. 07. 02.

1

Burány Sándor
(MSZP)

2

Bangóné Borbély
Ildikó
(MSZP)

bíróság

rágalmazás
magánvádas
(vétség)

3

Szabó Timea
(Párbeszéd)

bíróság

magánvádas

rágalmazás
(vétség)

legfőbb
ügyész

közvádas

költségvetési csalás,
vesztegetés, vesztegetés
elfogadása, hivatali
felfüggesztés
vesztegetés, hamis
H/3117
magánokirat
2018. 10. 29.
felhasználása
(bűntett)

bíróság

becsületsértés
magánvádas
(vétség)

4

Simonka György
(Fidesz)

5

Dr. Budai Gyula
(Fidesz)

OGY határozat

Felfüggesztés
I=162 N=0 T=0
Szavazás:
2018. 07. 02.

Kihirdetve

legfőbb
ügyész

közvádas

fenntartás
H/1477
2018. 09. 17.

Fenntartás
I=24 N=130 T=5 16/2018. OGY h.
Szavazás:
MK 141. szám
2018. 09. 17.

fenntartás
H/1478
2018. 09. 17.

Fenntartás
I=23 N=131 T=2 17/2018. OGY h.
Szavazás:
MK 141. szám
2018. 09. 17

fenntartás
H/4530
2019. 02. 18.

Felfüggesztés
I=163 N=0 T=0
Szavazás:
2018. 10. 29.

14/2018. OGY h.
MK 104. szám

29/2018. OGY h.
MK 168. szám

Fenntartás
I=22 N=117 T=0 6/2019. OGY h.
Szavazás:
MK 25. szám
2019. 02. 18.
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6

Farkas Gergely
(Jobbik)

legfőbb
ügyész

7

Demeter Márta
(LMP)

legfőbb
ügyész

8

Dr. Serkisian
Szeván Simon
(örmény
nemzetiségi
szószóló

bíróság

9

Varju László
(DK)

legfőbb
ügyész

10

Dr. Aradszki András legfőbb
(KDNP)
ügyész

11

Varju László
(DK)

legfőbb
ügyész
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közvádas

választás rendje elleni
bűntett
(bűntett)

felfüggesztés
H/5348
2019. 03. 19.

Felfüggesztés
I=151 N=6 T=0
Szavazás:
2019. 03. 18.

közvádas

hivatali visszaélés
(bűntett)

felfüggesztés
H/6858
2019. 07. 12.

Felfüggesztés
I=131 N=52 T=0
Szavazás:
2019. 07. 12.

28/2019. OGY h.
MK 122. szám

közvádas

választás rendje elleni
bűntett
(bűntett)

felfüggesztés
H/6859
2019. 07. 12.

Felfüggesztés
I=174 N=0 T=0
Szavazás:
2019. 07.12.

29/2019. OGY h.
MK 122. szám

közvádas

választás rendje elleni
bűntett
(bűntett)

felfüggesztés
H/7758
2019. 10. 21.

Felfüggesztés
I=146 N=29 T=0
Szavazás:
2019. 10. 21.

32/2019. OGY h.
MK 170. szám

közvádas

közúti baleset
gondatlan okozása
(vétség)

felfüggesztés
H/7889
2019. 11. 04.

Felfüggesztés
I=181 N=1 T=0
Szavazás:
2019. 11. 04.

40/2019. OGY h.
MK 177. szám

közvádas

garázdaság (vétség)
súlyos testi sértés
(bűntett)

felfüggesztés
H/7890
2019. 11. 04.

Felfüggesztés
I=138 N=47 T=0
Szavazás:
2019. 11. 04.

41/2019. OGY h.
MK 177. szám

11/2019. OGY h.
MK 46. szám
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fenntartás
H/9564
2020. 03. 09.

Fenntartás
I=35 N=127 T=2
Szavazás:
2020. 03. 09.

6/2020. OGY h.
MK 41. szám

közvádas

rongálás
(vétség)

felfüggesztés
H/10014
2020. 04. 06.

Felfüggesztés
I=170 N=13 T=0
Szavazás:
2020. 04. 06.

11/2020. OGY h.
MK 67. szám

legfőbb
ügyész

közvádas

hivatali vesztegetés
elfogadása (bűntett)
vesztegetés elfogadása
(bűntett)
versenyt korlátozó
megállapodás
közbeszerzési
eljárásban (bűntett)

felfüggesztés
H/10015
2020. 04. 06.

Felfüggesztés
I=186 N=0 T=0
Szavazás:
2020. 04. 06.

bíróság

rágalmazás
magánvádas
(vétség)

fenntartás
H/11180
2020. 06. 29.

Fenntartás
I=6 N=145 T=9
Szavazás:
2020. 06. 29.

22/2020.OGY h.
MK 156. szám

bíróság

rágalmazás
magánvádas
(vétség)

fenntartás
H/12955
2020. 09. 21.

Fenntartás
I=13 N=127 T=8
Szavazás:
2020. 09. 21.

27/2020.OGY h.
MK 210. szám

bíróság

becsületsértés
magánvádas
(vétség)

fenntartás
H/13529
2020. 11. 02.

Fenntartás
I=3 N=143 T=2
Szavazás:
2020. 11. 02.

32/2020 OGY h.
MK 236. szám

12

Kocsis Máté
(Fidesz)

bíróság

13

Kálló Gergely
(Jobbik)

legfőbb
ügyész

14

Boldog István
(Fidesz)

15

Bangóné Borbély
Ildikó
(MSZP)

16

Dr. Hadházy Ákos
(független)

17

Dr. Vadai Ágnes
(DK)
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rágalmazás
magánvádas
(vétség)

10/2020.OGY h.
MK 67. szám
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bíróság

becsületsértés
magánvádas
(vétség)

fenntartás
H/13820
2020. 11. 16.

Fenntartás
I=3 N=145 T=1
Szavazás:
2020. 11. 16.

36/2020.OGY h.
MK 249. szám

bíróság

rágalmazás
magánvádas
(vétség)

fenntartás
H/13821
2020. 11. 16.

Fenntartás
I=18 N=119 T=2
Szavazás:
2020. 11. 16.

35/2020.OGY h.
MK 249. szám

bíróság

rágalmazás
magánvádas
(vétség)

fenntartás
H/15155
2021. 02. 22.

Fenntartás
I=6 N=164 T=1
Szavazás:
2021. 02. 22.

8/2021.OGY h.
MK 28. szám

bíróság

becsületsértés
magánvádas
(vétség)

fenntartás
H/15156
2021. 02. 22.

Fenntartás
I=10 N=156 T=1
Szavazás:
2021. 02. 22.

6/2021.OGY h.
MK 28. szám

rágalmazás
magánvádas
(vétség)

fenntartás
H/15157
2021. 02. 22.

Fenntartás
I=14 N=147 T=4
Szavazás:
2021. 02. 22.

7/2021.OGY h.
MK 28. szám

felfüggesztés
H/15158
2021. 02. 22.

Felfüggesztés
I=174 N=1 T=1
Szavazás:
2021. 02. 22.

5/2021.OGY h.
MK 28. szám

fenntartás
H/15445
2021. 03. 16.

Fenntartás
I=4 N=158 T=0
Szavazás:
2021. 03. 16.

9/2021.OGY h.
MK 43. szám

18

Szabó Timea
(Párbeszéd)

19

Simonka György
(Fidesz)

20

Dr. Tiba István
(Fidesz)

21

Szabó Timea
(Párbeszéd)

22

Szabó Timea
(Párbeszéd)

bíróság

23

Simonka György
(Fidesz)

legfőbb
ügyész

közvádas

24

Witzmann Mihály
(Fidesz)

bíróság

rágalmazás,
magánvádas becsületsértés
(vétség)

vesztegetés hatósági
eljárásban
(bűntett)
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25

Dr. Hadházy Ákos
(független)

26

Simonka György
(Fidesz)

27

Stummer János
(Jobbik)

28

Ander Balázs
(Jobbik)

29

Ander Balázs
(Jobbik)

30

Dr. Hadházy Ákos
(független)

31

Dr. Hadházy Ákos
(független)
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bíróság

rágalmazás
magánvádas
(vétség)

fenntartás
H/16055
2021. 04. 26.

Fenntartás
I=40 N=118 T=3
Szavazás:
2021. 04. 27.

13/2021.OGY h.
MK 73. szám

bíróság

rágalmazás
magánvádas
(vétség)

fenntartás
H/17121
2021. 09. 20.

Fenntartás
I=13 N=121 T=0
Szavazás:
2021. 09. 20.

21/2020.OGY h.
MK 173. szám

bíróság

rágalmazás
magánvádas
(vétség)

fenntartás
H/17122
2021. 09. 20.

Fenntartás
I=15 N=118 T=2
Szavazás:
2021. 09. 20.

22/2021.OGY h.
MK 173. szám

bíróság

rágalmazás
magánvádas
(vétség)

fenntartás
H/17123
2021. 09. 20.

Fenntartás
I=15 N=131 T=0
Szavazás:
2021. 09. 20.

19/2021.OGY h.
MK 173. szám

bíróság

rágalmazás
magánvádas
(vétség)

fenntartás
H/17124
2021. 09. 20.

Fenntartás
I=15 N=129 T=0
Szavazás:
2021. 09. 20.

20/2021.OGY h.
MK 173. szám

bíróság

rágalmazás
magánvádas
(vétség)

fenntartás
H/17185
2021. 09. 27.

Fenntartás
I=19 N=116 T=1
Szavazás:
2021. 09. 27.

24/2021.OGY h.
MK 176. szám

bíróság

rágalmazás
magánvádas
(vétség)

fenntartás
H/17319
2021. 10. 19.

Fenntartás
I=33 N=121 T=4
Szavazás:
2021. 10. 19.

28/2021.OGY h.
MK 192. szám
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bíróság

rágalmazás
magánvádas
(vétség)

fenntartás
H/17502
2021. 11. 09.

Fenntartás
I=28 N=125 T=5
Szavazás:
2021. 11. 09.

31/2021.OGY h.
MK 202. szám

becsületsértés
magánvádas
(vétség)

fenntartás
H/17883
2021. 12. 14.

Fenntartás
I=8 N=119 T=2
Szavazás:
2021. 12. 14.

39/2021.OGY h.
MK 228. szám

felfüggesztés
H/17884
2021. 12. 14.

Fenntartás
I=128 N=0 T=0
Szavazás:
2021. 12. 14.

40/2021.OGY h.
MK 228. szám

32

Dr. Hadházy Ákos
(független)

33

Csányi Tamás
(Jobbik)

bíróság

34

Dr. Völner Pál
(Fidesz)

legfőbb
ügyész

közvádas

35

Dr. Fülöp Erik
(független)

bíróság

rágalmazás
magánvádas
(vétség)

fenntartás
H/18272
2022. 02. 21.

Fenntartás
I=3 N=146 T=1
Szavazás:
2022. 02. 21.

2/2022.OGY h.
MK 33. szám

36

Dr. Hadházy Ákos
(független)

bíróság

rágalmazás
magánvádas
(vétség)

fenntartás
H/18274
2022. 02. 21.

Fenntartás
I=6 N=143 T=1
Szavazás:
2022. 02. 21.

3/2022.OGY h.
MK 33. szám

37

Sebián-Petrovszki
László (DK)

bíróság

rágalmazás
magánvádas
(vétség)

fenntartás
H/18273
2022. 02. 21.

Felfüggesztés
I=114 N=35 T=3
Szavazás:
2022. 02. 21.

4/2022.OGY h.
MK 33. szám

38

Szilágyi György
(Jobbik)

bíróság

rágalmazás
magánvádas
(vétség)

fenntartás
H/18275
2022. 02. 21.

Fenntartás
I=7 N=138 T=1
Szavazás:
2022. 02. 21.

5/2022.OGY h.
MK 33. szám

hivatali vesztegetés
elfogadása
(bűntett)
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39.

legfőbb
Tóth Csaba (MSZP)
ügyész

közvádas

befolyással üzérkedés
(bűntett)

felfüggesztés
H/18359
2022. 03. 07.
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Felfüggesztés
I= 175 N=0 T=0
Szavazás:
2022. 03. 10.

7/2022.OGY h.
MK 47. szám
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A KÉPVISELŐI MEGBÍZATÁSSAL ÖSSZEFÉRHETETLEN TISZTSÉGEK,
FOGLALKOZÁSOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK
I. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG
1.

A képviselői megbízatás - a (2) és (2a) bekezdésben meghatározott kivétellel összeegyeztethetetlen minden más állami, önkormányzati és gazdasági tisztséggel vagy
megbízatással. A képviselő a tudományos, egyetemi oktatói, főiskolai oktatói, művészeti,
lektori, szerkesztői, valamint a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet kivéve más
keresőfoglalkozást nem folytathat és egyéb tevékenységéért - a tudományos, oktatói,
művészeti, lektori, szerkesztői, a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet és a
nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony keretében végzett tevékenységet kivéve - díjazást
nem fogadhat el. A képviselőnek a mezőgazdasági őstermelőként folytatott tevékenysége
nem minősül kereső foglalkozásnak vagy díjazás ellenében folytatott egyéb
tevékenységnek. [Ogytv. 80. § (1) bekezdés].

2.

A képviselő miniszterelnöki, miniszteri, államtitkári, kormánybiztosi, miniszterelnöki
biztosi, miniszterelnöki megbízotti vagy miniszteri biztosi tisztséget láthat el, illetve az
Országgyűlés tisztségviselője lehet [Ogytv. 80. § (2) bekezdés].

3.

A képviselő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány kuratóriumában és
felügyelőbizottságában tag lehet, valamint közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő
alapítványban vagyonellenőri tisztséget betölthet [Ogytv. 80. § (2a) bekezdés].

4.

A miniszterelnök, miniszter, államtitkár képviselő nem lehet az Országgyűlés
tisztségviselője és országgyűlési bizottság tagja [Ogytv. 80. § (3) bekezdés].
II. GAZDASÁGI ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

5.

A képviselői megbízatás - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel összeegyeztethetetlen minden más állami, önkormányzati és gazdasági tisztséggel vagy
megbízatással. A képviselő a tudományos, egyetemi oktatói, főiskolai oktatói, művészeti,
lektori, szerkesztői, valamint a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet kivéve más
keresőfoglalkozást nem folytathat és egyéb tevékenységéért - a tudományos, oktatói,
művészeti, lektori, szerkesztői, a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet és a
nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony keretében végzett tevékenységet kivéve - díjazást
nem fogadhat el. A képviselőnek a mezőgazdasági őstermelőként folytatott tevékenysége
nem minősül kereső foglalkozásnak vagy díjazás ellenében folytatott egyéb
tevékenységnek. [Ogytv. 80. § (1) bekezdés].

6.

Képviselő nem lehet
- a tőkepiacról szóló törvény szerinti pénzügyi ágazatban működő pénzügyi szervezet
kizárólagos vagy többségi tulajdonosa, vezető tisztségviselője, vezető állású
munkavállalója [Ogytv. 84. § h) pont],
- olyan gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkező tag vagy részvényes,
amely a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint nem minősül átlátható szervezetnek
[Ogytv. 84. § i) pont],
- az államháztartás alrendszeréből, európai uniós forrásokból vagy nemzetközi
megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés
alapján az államháztartáson kívüli természetes személyek, jogi személyek és jogi
személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek – ide nem értve a társasházat –
számára nyújtott támogatások odaítélése céljából létrehozott szerv vezetője, tagja, illetve
a szerv döntésének előkészítésében vagy meghozatalában közreműködő személy [Ogytv.
84. § j) pont].
- A képviselő a megválasztása napjától, a képviselői megbízatása megszűnését követő két
évig nem köthet vételi megállapodást olyan gazdálkodó szervezet részesedésének
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megszerzésére, amelyben a magyar vagy külföldi állam, helyi önkormányzat, helyi
önkormányzati társulás vagy külföldi helyhatóság, párt, belföldi vagy külföldi vallási
közösség közvetlen vagy közvetett kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkezik
(Ogytv. 85. §).
III. KÉPVISELŐI MINŐSÉGGEL ÖSSZEFÉRHETETLEN TEVÉKENYSÉGEK
7.

A képviselő szakmai vagy üzleti ügyben képviselői minőségére nem hivatkozhat [Ogytv.
86. § (2) bekezdés].

8.

A képviselő a képviselői megbízatásának felhasználásával jogosulatlanul bizalmas
információkat nem szerezhet, illetve nem használhat fel [Ogytv. 86. § (3) bekezdés].

9.

A képviselő képviselői megbízatásával összefüggésben nem fogadhat el olyan ajándékot
vagy más ingyenes juttatást, amely a 104. § (1) bekezdése szerinti képviselői tiszteletdíj
egyhavi összegét meghaladja. A 104. § (1) bekezdés szerinti képviselői tiszteletdíj 1/12-ed
részének megfelelő értékhatárt meghaladó értékű ajándékokról és ingyenes juttatásokról
a képviselő – a vagyonnyilatkozata részeként – kimutatást köteles vezetni. E korlátozás
nem vonatkozik a képviselőnek az Országgyűléstől, saját pártjától vagy
képviselőcsoportjától, a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő,
kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványtól, a képviselői munkájának
ellátásához szükséges vagy azzal szoros összefüggésben lévő juttatásokra és ingyenes
használatba kapott dolgokra. E juttatásokról és ingyenes használatba kapott dolgokról a
képviselő – a vagyonnyilatkozata részeként – kimutatást köteles vezetni. Az ingyenesen
használatba kapott dolgok a megbízatás megszűnését követően nem kerülhetnek
ingyenesen a képviselő vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója (a
továbbiakban: közeli hozzátartozó) tulajdonába vagy további használatába [Ogytv. 87. §
(1) és (2) bekezdés].
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ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÜGYEK
Képviselői összeférhetetlenség megállapítására vonatkozó bejelentések 1998-tól érkeztek,
mivel ezt megelőzően nem volt teljes körű az összeférhetetlenség szabályozása, az csak a
közjogi és hivatali összeférhetetlenségre terjedt ki.
Az 1998–2002 közötti ciklusban négy bejelentés érkezett, ezek közül egyben az Országgyűlés
azt állapította meg, hogy nem áll fenn összeférhetetlenség, a másik három ügyben a Mentelmi,
összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság (a továbbiakban: bizottság)
elnöke utasította el a bejelentéseket megalapozatlanság miatt.
A 2002–2006 közötti ciklusban három bejelentés érkezett, melyeket a bizottság elnöke
utasította el megalapozatlanság miatt.
A 2006–2010 közötti ciklusban összeférhetetlenségre vonatkozó bejelentés nem érkezett.
A 2010–2014 közötti ciklusban négy összeférhetetlenségi bejelentés érkezett, ebből egyetlen
ügy került a bizottság elé tárgyalásra, a másik három ügyben a bizottság elnöke nyilvánvalóan
alaptalan jogcím miatt az összeférhetetlenségi eljárást nem rendelte el, tehát az ügyet nem
utalta a bizottság elé. A bizottság elé utalt ügyben először a háromtagú vizsgálati testület járt
el, olyan jelentést terjesztett a bizottság elé, hogy összeférhetetlenség nem áll fenn. A bizottság
ezt elfogadta és az eljárást megszüntette.
A 2014-2018 közötti ciklusban egy összeférhetetlenségre vonatkozó bejelentés érkezett,
azonban e bejelentésről a tartalmi vizsgálat során kiderült, hogy a bejelentő valójában
vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatását kezdeményezi, annak ellenére, hogy a bejelentés
tárgyaként összeférhetetlenséget jelölt meg. Erre tekintettel a szóban forgó ügyben a bizottság
elnöke sem az összeférhetetlenségi, sem a vagyonnyilatkozati eljárást nem rendelte el,
megalapozatlanság miatt elutasította a kezdeményezést.
A 2018-2022 közötti ciklusban a kiadvány lezárásáig egy összeférhetetlenséggel kapcsolatos
bejelentés érkezett, azonban a kezdeményezés a törvényi feltételeknek nem felelt meg, ezért az
összeférhetetlenségi eljárás nem került megindításra.
VAGYONNYILATKOZATI ÜGYEK
Vagyonnyilatkozati eljárásról, illetve ennek kezdeményezésére vonatkozó ügyek érkezéséről,
az összeférhetetlenséghez hasonlóan, szintén 1998-tól beszélhetünk, mivel az erre vonatkozó
rendelkezések 1997-ben léptek hatályba.
Az 1998–2002 közötti ciklusban négy kezdeményezés érkezett. Ezeket a bizottság elnöke
megalapozatlanság miatt elutasította.
A 2002–2006 közötti ciklusban tíz kezdeményezés érkezett. Ezek közül egyben a bizottság
szüntette meg az eljárást, míg kilencet a bizottság elnöke megalapozatlanság miatt elutasított.
A 2006–2010 közötti ciklusban négy kezdeményezés érkezett. Ezeket a bizottság elnöke
megalapozatlanság miatt elutasította.
A 2010–2014 közötti ciklusban tizenhárom vagyonnyilatkozati eljárás megindítására
vonatkozó írásbeli kezdeményezés érkezett (ebből tizenkettő zárult le). A bizottság elnöke a
kezdeményezéseket ötnapos határidő kitűzésével megküldte az érintett képviselőknek
nyilatkozattétel céljából. A beérkezett nyilatkozatok alapján az ügyek a következők szerint
összegezhetők:
Két képviselő a kezdeményezésben foglaltaknak megfelelően kijavította vagyonnyilatkozatát.
Öt képviselő részben kijavította vagyonnyilatkozatát, viszont a kezdeményezések további
pontjait alaptalannak tartotta, illetve a kezdeményezésben foglaltakra magyarázatot adott,
csatolva erre vonatkozó bizonyítékait.
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Öt képviselő a kezdeményezésekben foglaltakat alaptalannak tartotta, illetve azokra
magyarázatot adott, csatolva erre vonatkozó bizonyítékait.
A bizottság elnöke a kezdeményezések, a nyilatkozatok és az ehhez csatolt bizonyítékok
áttanulmányozása után a vagyonnyilatkozati eljárásokat nem rendelte el, a kezdeményezéseket
elutasította. Erről értesítette a bizottság tagjait, akik ez ellen kifogást nem emeltek, így az
„elnöki elutasítás jogerőssé vált”.
A 2014-2018 közötti ciklusban a fent említett, tévesen összeférhetetlenségre vonatkozó egy
bejelentésen kívül további harminckilenc vagyonnyilatkozati eljárás megindítását célzó
írásbeli kezdeményezés érkezett, mely ügyek a beérkezett képviselői nyilatkozatok alapján a
következők szerint összegezhetők:
Kilenc
képviselő
vagyonnyilatkozatát.

a

kezdeményezésben

foglaltaknak

megfelelően

kijavította

Két képviselő részben szintén kijavította vagyonnyilatkozatát, azonban a kezdeményezésben
foglalt egyéb pontokra vonatkozóan különböző dokumentumokat, bizonyítékokat juttatott el a
bizottság elnökéhez a kezdeményezés további részeinek alaptalansága miatt.
Huszonnyolc képviselő a kezdeményezések alapján nem végzett javítást a
vagyonnyilatkozatán, a bejelentésben foglaltakat alaptalannak tartotta és azokra magyarázatot
is adott.
A bizottság elnöke a kezdeményezések és a képviselői nyilatkozatok, bizonyítékok
figyelembevételével úgy döntött, hogy a vagyonnyilatkozati eljárást a harminckilenc eset
egyikében sem rendeli el, a kezdeményezések így elutasításra kerültek.
A 2014-2018 közötti ciklusban fordult elő első alkalommal, hogy egy országgyűlési képviselő
saját magával szemben indítványozta vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatását, továbbá arra
kérte a bizottságot, hogy vagyonnyilatkozatával kapcsolatban „törvényességi vizsgálatra”
kerüljön sor. A bizottság elnöke tájékoztatta arról, hogy törvényességi vizsgálat lefolytatására
a bizottságnak nincs hatásköre, amennyiben azonban valóban saját magával szemben kíván
vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezni, szükséges az, hogy a „vagyonnyilatkozata konkrét
tartalmára vonatkozó olyan tényállítást adjon meg, amely konkrétan megjelöli a
vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát”. Miután az érintett képviselő e kérésnek nem
tett eleget, a bizottság elnöke a kezdeményezést elutasította, a vagyonnyilatkozati eljárás
megindítását nem rendelte el.
A 2014-2018-as ciklusban három esetben fordult elő, hogy a bizottságnak különböző
személyektől származó, de teljesen azonos tényállást tartalmazó és ugyanazon személlyel
szemben benyújtott kezdeményezéseket egyesítenie kellett, mivel e három alkalom során
néhány nap leforgása alatt tömeges számban érkeztek vagyonnyilatkozati eljárásra irányuló
kezdeményezések. A tartalmi egyezés eredményeként minden egyes kezdeményezés
elutasításra került, a bizottság elnöke nyilvánvalóan alaptalannak minősítette őket.
A jelenlegi, 2018-2022 közötti ciklusban nyolc vagyonnyilatkozati eljárás megindítására
irányuló kezdeményezés érkezett a bizottsághoz, egy kezdeményező saját maga vonta vissza
kezdeményezését még a döntéshozatalt megelőzően, a bizottság elnöke a többi kezdeményezést
pedig elutasította, tekintettel arra, hogy azok nem feleltek meg a jogszabályban előírt
követelményeknek.

A képviselők és a nemzetiségi szószólók jogállása és javadalmazása

| 69

VAGYONNYILATKOZATI ŰRLAP

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi
nyilatkozat országgyűlési képviselő, valamint a vele
közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és
gyermeke(i) számára
A nyilatkozatot adó személye
1. A nyilatkozatot adó:23
a) országgyűlési képviselő
b) az országgyűlési képviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettárs (a
továbbiakban: házas-/élettárs)
c) az országgyűlési képviselővel közös háztartásban élő gyermek (a továbbiakban:
gyermek)
2. Az országgyűlési képviselő neve: ........................................................
3. A házas-/élettárs neve: ........................................................................
4. A gyermek neve: ..................................................................................
A) Rész
VAGYONI NYILATKOZAT
I.
Ingatlanok24
1.
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): ...
b) Az ingatlan területnagysága: ..............................................................
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): ............
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.),
az épület alapterülete: ...........................................................................
e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.):
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ...................................

23

Csak a saját személyére vonatkozó adatokat töltse ki!

24

Az ingatlan-nyilvántartási adatokkal megegyezően kell kitölteni!
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g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ..........................
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): .................................
2.
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): ...
b) Az ingatlan területnagysága: ..............................................................
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): ............
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.),
az épület alapterülete: ...........................................................................
e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.):
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ...................................
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ..........................
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): .................................
3.
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): ...
b) Az ingatlan területnagysága: ..............................................................
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): ............
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.),
az épület alapterülete: ...........................................................................
e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.):
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ...................................
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ..........................
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): .................................
4.
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): ...
b) Az ingatlan területnagysága: ..............................................................
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): ............
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.),
az épület alapterülete: ...........................................................................
e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.):
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ...................................
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g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ..........................
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): .................................

II.
Nagy értékű ingóságok

1. Gépjárművek:
a) személygépkocsi: .................................................................... típus
a szerzés ideje, jogcíme: ......................................................... típus
a szerzés ideje, jogcíme: ......................................................... típus
a szerzés ideje, jogcíme: ..................................................................

b) tehergépjármű, autóbusz: ....................................................... típus
a szerzés ideje, jogcíme: ......................................................... típus
a szerzés ideje, jogcíme: ......................................................... típus
a szerzés ideje, jogcíme: ..................................................................
c) motorkerékpár: ....................................................................... típus
a szerzés ideje, jogcíme: ......................................................... típus
a szerzés ideje, jogcíme: ......................................................... típus
a szerzés ideje, jogcíme: ..................................................................
2. Vízi vagy légi jármű:
a) jellege: .............................................................................................
típusa: ................................................................................................
a szerzés ideje, jogcíme: .....................................................................
b) jellege: .............................................................................................
típusa: ................................................................................................
a szerzés ideje, jogcíme: .....................................................................
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3. Védett műalkotás, védett gyűjtemény:
a) egyedi alkotások: .......................................... megnevezés ......... db
a szerzés ideje, jogcíme: ............................. megnevezés ......... db
a szerzés ideje, jogcíme: ............................. megnevezés ......... db
a szerzés ideje, jogcíme: ..................................................
b) gyűjtemény: ................................................ megnevezés ......... db
a szerzés ideje, jogcíme: ............................. megnevezés ......... db
a szerzés ideje, jogcíme: ............................. megnevezés ......... db
a szerzés ideje, jogcíme: ..................................................
4. Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyűjteményenként) az
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 104. § (1) bekezdése szerinti
képviselői tiszteletdíj hathavi összegét meghaladó értékű ingóság:
a) megnevezés: .....................................................................................
a szerzés ideje, jogcíme: ....................................................................
b) megnevezés: .....................................................................................
a szerzés ideje, jogcíme: ....................................................................
c) megnevezés: ......................................................................................
a szerzés ideje, jogcíme: ....................................................................
d) megnevezés: .....................................................................................
a szerzés ideje, jogcíme: ....................................................................
e) megnevezés: ......................................................................................
a szerzés ideje, jogcíme: ....................................................................
5. Értékpapírban elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény,
kötvény, részjegy, nagy értékű biztosítás stb.):
megnevezés: ............................................................................................
névérték, biztosítási összeg: ....................................................................
megnevezés: ............................................................................................
névérték, biztosítási összeg: ....................................................................
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megnevezés: ............................................................................................
névérték, biztosítási összeg: ....................................................................
megnevezés: ............................................................................................
névérték, biztosítási összeg: ....................................................................
megnevezés: ............................................................................................
névérték, biztosítási összeg: ....................................................................

6. Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás: ........................ Ft

7. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 104. § (1) bekezdése
szerinti képviselői tiszteletdíj hathavi összegét meghaladó készpénz: … Ft

8. Az összességében az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 104. §
(1) bekezdése szerinti képviselői tiszteletdíj hathavi összegét meghaladó
hitelintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés alapján fennálló
pénzkövetelés:
a) hitelintézeti számlakövetelés:
forintban: .............................................................................................
devizában (forintértéken): ...................................................................
b) más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés összege: ................. Ft

9. Más, jelentősebb értékű vagyontárgyak, ha azok együttes értéke az
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 104. § (1) bekezdése szerinti
képviselői tiszteletdíj hathavi összegét meghaladja:
megnevezés: .........................................................................................
megnevezés: .........................................................................................
megnevezés: .........................................................................................
megnevezés: .........................................................................................
megnevezés: .........................................................................................

III.
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Tartozások
Ebben a rovatban kérjük feltüntetni a köztartozás címén, valamint a hitelintézettel vagy
magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait
1. Köztartozás (adó, vám, illeték, tb-járulék stb.): ........................ forint
2. Hitelintézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön stb.): ............ forint
3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás: ................................... forint
IV.
Egyéb közlendők
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
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B) Rész25
JÖVEDELEMNYILATKOZAT
(az országgyűlési képviselő javadalmazásán kívüli adóköteles jövedelmek)
1. Foglalkozása: .......................................................................................
Munkahelye: ........................................................................................
Szünetelteti-e foglalkozását: igen
nem
Foglalkozásából származó havi adóköteles (bruttó) jövedelme: ...... Ft
2. Az 1. pontban írt foglalkozásán kívüli, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből
adóköteles jövedelme származik:
a) A tevékenység megnevezése: ...........................................................
b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség
alá eső tevékenységek): .....................................................................
c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű,
eseti vagy időszakos): ........................................................................
d) A jövedelem (bruttó) összege: ...................................................... Ft
a) A tevékenység megnevezése: ...........................................................
b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső
tevékenységek): ...................................................................................
c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos):
d) A jövedelem (bruttó) összege: ...................................................... Ft
a) A tevékenység megnevezése: ...........................................................
b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső
tevékenységek): ...................................................................................
c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos):
d) A jövedelem (bruttó) összege: ...................................................... Ft

C) Rész
GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGI NYILATKOZAT

25

Csak az országgyűlési képviselő tölti ki!
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Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége:

I.
1. Gazdasági társaság neve: ......................................................................
2. Gazdasági társaság formája: ................................................................
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén
beltag/kültag stb.):...................................................................................
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: .............................. %
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: .......................................... %
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: .............................................
II.
1. Gazdasági társaság neve: ......................................................................
2. Gazdasági társaság formája: ................................................................
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén
beltag/kültag stb.): ....................................................................................
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: .............................. %
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: .......................................... %
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: .............................................
III.
1. Gazdasági társaság neve: ......................................................................
2. Gazdasági társaság formája: ................................................................
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén
beltag/kültag stb.): ....................................................................................
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: .............................. %
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: .......................................... %
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: .............................................

IV.

1. Gazdasági társaság neve: ......................................................................
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2. Gazdasági társaság formája: ................................................................
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén
beltag/kültag stb.): ..................................................................................
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: .............................. %
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ......................................... %
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ............................................
V.
1. Gazdasági társaság neve: .....................................................................
2. Gazdasági társaság formája: ...............................................................
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén
beltag/kültag stb.): ..................................................................................
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: .............................. %
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ......................................... %
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ............................................
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D) Rész26
KIMUTATÁS
az országgyűlési képviselőnek az Országgyűléstől, saját pártjától vagy
képviselőcsoportjától, illetve a törvényhozói munkát támogató alapítványtól kapott, a
képviselő munkájának ellátásához szükséges vagy azzal szoros összefüggésben lévő
juttatásokról és ingyenes használatba adott dolgokról (a továbbiakban: juttatás)

A juttatás ideje

A juttatás megnevezése

A juttatás értéke

E) Rész27
KIMUTATÁS
az országgyűlési képviselőnek képviselői megbízatásával összefüggésben kapott
ajándékairól és az e nyilatkozat D) pontja alá nem tartozó ingyenes juttatásairól
(a továbbiakban: ajándék)

Az ajándékozás ideje

26

Csak az országgyűlési képviselő tölti ki!

27

Csak az országgyűlési képviselő tölti ki!

Az ajándék megnevezése

Az ajándék értéke
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F) Rész
KIMUTATÁS
bármilyen tevékenysége, ingó vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez fűződő egyéb
jogosultsága alapján, továbbá e nyilatkozat C) pontjában megjelölt gazdasági
társaság(ok)nak juttatott állami, illetve európai uniós támogatásokról
(a továbbiakban: támogatás)
A támogatás
jogosultja

A támogatás
megszerzésének
jogcíme,
módja

A támogatás
megszerzésének
időpontja

A
támogatást
nyújtó

A támogatás A támogatás
célja
értéke

***
Kelt: ..................................................., .................. év ..................... hó ...... nap
Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem közös háztartásban élő házas-/élettársam,
.................................................................................................................... .
valamint
a
velem
közös
háztartásban
élő
gyermeke(i)m,
........................................................................... nyilatkozatát/nyilatkozatait.28
Jelen nyilatkozatomat, mint ............................................ országgyűlési képviselővel közös
háztartásban élő házas-/élettárs/gyermek adom.29
.......................................................
aláírás30

28

Csak az országgyűlési képviselő tölti ki!

29

Csak az országgyűlési képviselővel közös háztartásban élő házas-/élettárs vagy gyermek tölti ki!

30

Kiskorú gyermek esetén a szülő vagy a törvényes képviselő aláírása.

