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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága 
az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló új szabályozás előkészítésére 

létrehozott albizottságának 
2011. november 9-én, szerdán, 11 óra 36 perckor  
az Országház főemelet 58. számú tanácstermében  

megtartott üléséről 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 36 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), az albizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm az albizottság jelen lévő tagjait. Nagyon rövid 
az időnk, mert Bárándy Gergely képviselő úrnak el kell mennie, és ha jól tudom, Gyüre Csaba 
alelnök úrnak szintén.  

Bejelentem, hogy Szakács Imre képviselő urat Vitányi István képviselő úr helyettesíti, 
Vas Imre képviselő úr pedig Bohács Zsolt képviselő urat helyettesíti. Megállapítom – a 
helyettesítésekre is tekintettel –, hogy a bizottság határozatképes. 

Folytatjuk a megbeszélésünket, amelyet tegnapelőtti ülésünkön hagytunk félbe. 
Megadom a szót Gyüre Csaba alelnök úrnak. 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Szeretném bejelenteni, hogy nekem sajnos el kell mennem, de itt van dr. Apáti István 
képviselőtársam, akit szeretném, ha elfogadna az albizottság, hogy hozzászólna a vitához, 
illetve ugyanúgy, mint tegnap megoldottuk az LMP képviseletét, tanácskozási joggal ő venne 
részt a vitában. 

Köszönöm szépen. Ha van erre lehetőség, kérem elnök urat, illetve a bizottságot, hogy 
fogadja el.  

 
ELNÖK: Azt javaslom a bizottságnak, hogy ha van rá mód, általános felhatalmazást 

adjunk, hogy ne kelljen minden szókérés esetén ezt megtenni. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel szavazni. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 szavazattal, egyhangúlag úgy 
döntött a bizottság, hogy Apáti István képviselő úr szót kaphat. 

 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönjük szépen. (Távozik az ülésről.)  
 
ELNÖK: Köszöntöm a képviselő urat. 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm a lehetőséget. 

A határozati javaslat tárgyalásának folytatása 

ELNÖK: Bárándy képviselő úrral tegnapelőtt beszéltünk arról, hogy a képviselői 
javadalmazást a munkavégzésre való figyelemmel hogyan lehetne megoldani. Mondta, hogy 
erre van egy indítványa, úgyhogy tisztelettel megadom a szót Bárándy képviselő úrnak. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Egyrészt nem lesz 

újdonság, amit mondok, a másik vonatkozásában talán igen. Konkrét javaslatot szeretnék 
tenni arra, hogy a képviselői munkát hogyan lehetne mérni, és ezt hogyan lehetne kifejezni a 
tiszteletdíj összegében.  

Először is szeretném azt előrevetni, hogy elválik az én megítélésem szerint a közjogi 
funkciója a helyettesítésnek és a bizottsági munkavégzésnek a megítélése. Tehát valóban 
fűződik érdek ahhoz, hogy a bizottsági munkában a helyettesítés intézménye fenn tudjon 
maradni, hiszen biztosítani kell a határozatképességét egy bizottságnak.  

Egyrészt a következő ciklustól a legjobb tudomásunk szerint összeférhetetlen lesz az 
önkormányzati tisztségek jó részével az országgyűlési képviselői mandátum. Ez a probléma 
tehát önmagától megoldódik, vagyis sok parlamenti képviselő nem lesz majd polgármester 
vagy megyei közgyűlési tag vagy elnök. 
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Másrészt én úgy gondolom, hogy ha a helyettesítést meg is tartjuk mint lehetőséget, az 
nem feltétlenül függ össze azzal, hogy valaki milyen aktivitást végez egy bizottságban. Tehát 
magyarán nem zárnám ki annak a lehetőségét, hogy valaki, mondjuk, a bizottsági üléseknek 
csak az egyharmadán vesz részt, és őt minden alkalommal lehessen helyettesíteni, azonban az 
el nem végzett munkáért, azt gondolom, nem feltétlenül kell hogy járjon tiszteletdíj. Tehát a 
helyettesítés intézményét megtartva, mégiscsak előírnék egy minimális bizottsági ülésen való 
részvételt mint kötelezőt, abban az esetben, ha teljes térítést kíván kapni a képviselő. 
Természetesen ez csak a bizottsági pótlékot érinti, tehát a bizottsági pótlék bizonyos 
százalékának a megvonására gondolunk mi. Ez lehet tetszés szerinti, és természetesen a 
bizottsági jelenlét is megállapodás kérdés, hogy mennyit követelünk meg mint minimális 
megjelenési kötelezettséget.  

Ezt pedig egész egyszerűen az aláírással lehet igazolni, minthogy jobb javaslatot nem 
tudok tenni, mint azt, hogy a jelenlétet igazoló jegyzőkönyv aláírásához lehet ezt kötni, ez egy 
objektív mérőszám. Természetesen tudom, hogy ez nem fogja kifejezni azt, hogy valaki 
mennyi ideig vesz részt a bizottság ülésén, de azt gondolom, irányadó szempontnak jó lehet. 
És természetesen később, ha van arra lehetőség, hogy azt a beruházást megtegye az 
Országgyűlés, ami a gépi szavazást lehetővé teszi, akkor ezen a javaslaton lehet módosítani. 

A másik, amit javaslatként megfogalmaznék, hogy követeljük meg az országgyűlési 
képviselőktől azt, hogy legalább egy minimális mértékben vegyenek részt az Országgyűlés 
plenáris ülésein folyó munkában. Úgy hiszem, borzasztó nagy probléma az, ha mondjuk, egy 
országgyűlési képviselőnek egy teljes ülésszakon keresztül nincs véleménye egyetlen 
törvényjavaslatról sem, vagy annak nem kíván hangot adni az Országgyűlés plenáris ülésén. 
Éppen ezért egy minimális felszólalási aktivitást megkövetelnék a teljes tiszteletdíj érdekében 
az országgyűlési képviselőtől. Akik itt a teremben ülünk, én azt gondolom, viszonylag sokat 
hozzászólunk a vitához, ez általában ülésszakonként is a jelenlévők körében órákban mérhető. 
Az viszont minden képviselőtől elvárható, hogy egy 10-15 percben a véleményét egy féléves 
parlamenti ciklusban kifejtse. Tehát ha valaki ennek a követelménynek nem tesz eleget, ez is 
adjon alapot a tiszteletdíj csökkentésére.  

Tudom, hogy nagy frakcióknál másképp működik, és értelemszerű, hogy egy kis 
frakcióban lényegesen több az országgyűlési képviselők hozzászólása. De azt szeretném 
kiemelni, hogy a törvényjavaslatok túlnyomó többségénél a Házszabály nem korlátozza a 
képviselői felszólalást, tehát egy törvényjavaslathoz joga van minden egyes képviselőnek 
hozzászólni. Általános szabály az, hogy ha egy törvényjavaslathoz mind a 386 országgyűlési 
képviselő 15 percben hozzá kíván szólni, akkor ezt megteheti. Éppen ezért tehát én azt 
mondom, az, hogy legalább egy ilyen időkeretet merítsen ki, azaz ülésszakonként 15 percet 
hozzászóljon a parlamenti plenáris vitában, igenis megkövetelhető egy országgyűlési 
képviselőtől.  

Ez tehát a javaslat másik eleme, hogy ülésszakonként ha valaki 15 percet nem szól 
hozzá a parlamenti vitában a plenáris ülésen, akkor lehessen a tiszteletdíjnak egy bizonyos 
részét megvonni tőle.  

Ugyanez érvényes az én meglátásom szerint a bizottsági vitákra. Én abszolút nyitott 
vagyok a vonatkozásban, hogy hol húzzuk meg ezt a határt, de elvi szinten itt is ki lehet 
jelenteni, hogy fontos az, hogy egy országgyűlési képviselő, aki a bizottság tagja, ne csak a 
kezét tegye fel a szavazáskor, hanem igenis valóságosan és érdemben részt vegyen az itt zajló 
vitában. Tehát itt is egy minimális hozzászólási számot követelnék meg. Ez is, azt gondolom, 
viszonylag objektíven mérhető, mert meg kell nézni, hogy hány bizottsági ülés volt, és ott 
hányszor kért szót egy adott képviselő. Tudom, hogy lehet hosszabban és rövidebben is 
beszélni, ezt mérni nem fogjuk tudni, de hogy egy minimális aktivitása a bizottsági vitákban 
legyen egy képviselőnek, szerintem ez is megkövetelhető.  
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Összefoglalva tehát: megkövetelném a plenáris ülésen is a felszólalási aktivitást, 
legalábbis egy minimális mértékben; ha ez nincs, akkor illetménymegvonást indítványozok. 
Ugyanezt a bizottsági vitában is, illetve a bizottsági ülésen való jelenlétben; ez csak a 
bizottsági pótlékot jelenti tehát.  

Elgondolkodtunk azon is, hogy mérhető lenne a képviselői aktivitást tekintve a 
benyújtott módosító indítványok száma is. Ezt azonban azért vetettük el, mert annak az elvi 
lehetőségét természetesen nem tudjuk kizárni – nem tartjuk életszerűnek, de az elvi 
lehetőséget nem tudjuk kizárni –, hogy egy képviselő minden javaslattal úgy ért egyet, ahogy 
azt egyébként előterjesztették, és ezért nem kíván módosító javaslatot benyújtani. Ezt tehát 
általános jelleggel megkövetelni nem lehet. De én úgy gondolom, az általam elmondott három 
elem mérhető, objektív és egyébként el is várható. Így tehát annak a kívánalomnak a 
társadalom részéről, hogy az országgyűlési képviselő konkrétan az Országgyűlés munkájában 
is fejtsen ki aktivitást, és ott is dolgozzon, ne csak az egyéb tevékenységeit lássa el, eleget 
tudunk tenni. 

Ez lenne tehát a javaslatunk. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt megadom a szót Vitányi képviselő úrnak, örülök, 

hogy Szilágyi Péter képviselő úr itt van már. Tisztelettel köszöntöm őt is az albizottság 
nevében. 

Egyetlen dologról szeretnék beszámolni. A hétfőn fölvetett szavazógépkérdésben 
sikerült beszélnem a gazdasági főigazgatóval. A gazdasági főigazgató szerint a bizottsági 
tárgyalótermek szavazógéppel való felszerelése félmilliárd forint. A problémát az jelenti, arról 
tájékoztatott a gazdasági főigazgató, hogy ez most nem fog menni, mert két éve meg kellene 
csinálni a plenáris ülésterem szavazógépét, és jelen pillanatban azt sem tudják, ezért fordul elő 
az, hogy X. Y. gépe nem működik, és így tovább. Gyakorlatilag tehát a szűkös anyagi 
helyzetben jelen pillanatban elsősorban a plenáris ülésteremnek a szavazógépét fogják 
felújítani, és hogy a bizottságokban erre sor kerüljön, annak az idejét nem tudom 
megmondani. Jelen pillanatban tehát erre nincs remény, nincs értelme, hogy mi ezzel 
foglalkozzunk.  

Lesz érdemibb véleményem a Bárándy képviselő úr által elmondottakhoz, de előtte 
megadom a szót Vitányi képviselő úrnak. 

 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is a Bárándy 

képviselőtársam által elmondottakhoz szeretnék hozzászólni. Én nem értek egyet egyetlen 
részével sem, amit elmondott.  

A parlamenti és bizottsági munka egy igen kis szegmense szerintem a képviselői 
munkának. Mivel nem volt egyéni képviselő, nem tudja azt, hogy az egyéni képviselőnek 
mennyi munkája van otthon. Egy képviselői munka milyenségét a választópolgárok nem 
biztos, hogy a parlamenti felszólalások vagy beadványok alapján fogja megítélni. (Dr. 
Bárándy Gergely: Egyszer 10 vagy 15 perc?) Most nem akarok a pártbéli társának a 
példájával példálózni, de nyolc évig volt az én elődöm MSZP-s képviselő, nyolc év alatt 
egyetlen alkalommal szólt hozzá, zeneiskola-igazgató volt, a zenei képzéssel kapcsolatosan, 
egyébként nyolc év alatt meg sem szólalt a parlamentben. (Dr. Bárándy Gergely: Hát ez 
szörnyű.) Szörnyű, de mégis megválasztották még a következő évben is, hiába nem szólt egy 
árva szót sem. (Dr. Bárándy Gergely: Nem tudom, ki az.) Szilágyi Péternek hívják egyébként. 
(Derültség. – Közbeszólás: De egy másik.)  

A másik dolog. A bizottsági munkában való részvételnél már a múltkor is mondtam 
már, hogy az egyes bizottságokban a munkateher eltérő. Itt az alkotmányügyi bizottságban 
lehet, hogy kidolgozza azt a munkamennyiséget egy hét alatt, mint mondjuk, egy másik 
bizottságban, ahol havonta vagy félévente üléseznek. Tehát így mérni szerintem nem lehet a 
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bizottsági munkát, meg a parlamenti munkát sem. Azt pedig, hogy ezt előírni… Az MSZP-
nek ez a kvótarendszer, női kvóta, meg hogy hány percet szóljunk hozzá, hagyományos 
területe. Senkit sem lehet kötelezni arra, hogy na, most minden ülésszakban 5 percet szóljon 
hozzá. (Dr. Bárándy Gergely: Akkor miért akar képviselő lenni?) Legfeljebb feláll, és 
felolvas, mondjuk, egy könyvből 5 percet, és akkor teljesítette. Én ezt nevetségesnek tartom. 
Tehát nem támogatom ezt a fajta előterjesztést, amelyet a képviselőtársam mond. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Engedtessék meg, Szilágyi Péternek fogom majd 

megadni a szót, csak előtte hadd mondjam el, hogy azt, hogy a plenáris ülésen és a 
bizottságokban kötelező hozzászólni, azt azért nem támogatom, mert én sem vagyok kíváncsi 
senki ifjúkori verseire. (Derültség.) Ne olvassanak föl nekem! Azért, mert kényszerből 
valamit el kell mondania, ne legyen. 

Ezzel kapcsolatban maradjunk abban, hogy a képviselői munkának az alapvető mérése 
tulajdonképpen mégiscsak a párt meg a frakció feladata. Ha valaki eljön ide, és négy évig nem 
csinál semmit, az a párt saját felelőssége, hogy ilyen képviselőket állít-e a következő 
ciklusban vagy sem.  

Azzal viszont mélységesen egyetértek, hogy válasszuk külön a helyettesítést a 
határozatképesség és a szavazásban való részvétel tekintetében és az ellenértékben. Azt azért 
gondoljuk meg, hogy alapvetően valakit a frakció beküld egy másik bizottságba, elintézi a 
második bizottság valamelyik tagjával az állandó helyettesítést, és akármilyen nevetséges 
összeget, de felvesz ellenérték nélküli pénzt. Ezzel megint egy sajtótámadásnak leszünk 
kitéve. Ha azt mondjuk, hogy ha valaki nem végzett munkát, akkor ne kapjon ott azért 
ellenszolgáltatást, ebben a részben én támogatnám, de a helyettesítésnek a lehetőségét a 
határozatképesség és a parlament munkájának elősegítése érdekében fenntartanám. De a 
másik két kérdésben, hogy kötelező hozzászólás, vagy nem tudom, azt én nem gondolom 
támogatni, mert attól félek, hogy a kényszerből való hozzászólások valami egészen fura 
irányba viszik el a dolgot.  

Én azt nem tudom elképzelni, hogy legyen olyan képviselő, aki négy esztendő alatt 
nem szólt hozzá. (Dr. Bárándy Gergely: Van.) Ugyan mi nem vagyunk nagyon sokan, de volt 
olyan képviselő, aki az én frakciómban két hónapig nem szólalt meg, és arra köteleztük, hogy 
tessék szíves lenni napirend előtt fölszólalni vagy napirend után valamit elmondani, mert nem 
volt hajlandó szakmai kérdésben megszólalni. Igaz, ő nem tagja bizottságnak, de egyszerűen a 
frakció nem tűrte el neki. Nem hiszem, hogy ez olyan kérdés lenne a parlament életében, amit 
így rendezni kellene. Ezzel sajnos még nem oldottuk meg a munkalehetőséget, mert azt a 
problémát, hogy bemegyek a bizottsághoz, aláírom a jegyzőkönyvet és le sem ülök a 
helyemre, elmegyek, ezt a kérdést nem tudjuk megoldani, amíg nincs szavazógép. Tehát 
gyakorlatilag pénz nélkül nem tudunk csodát művelni.  

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 
Szilágyi Péter, utána Vas Imre képviselő úr következik.  
 
SZILÁGYI PÉTER (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék Bárándy képviselő 

úr felvetésére reagálni. 
Alapvetően támogathatónak tartom a javaslatot, és azért sem érzem helytállónak a 

Fidesztől jött ellenvéleményt, miszerint az egyéni választókerületi képviselői munka 
egyenértékű lehet a parlamenti felszólalásokkal, és amit elnök úr is felvetett, hogy senki 
verseire és fiatalkori élményeire nem kíváncsi, de úgy gondolom, hogy egy egyéni 
választókerületet képviselő képviselő szólaljon fel annak az evk-nak az érdekében a 
parlamentben. Nem gondolom azt, hogy meg kellene itt határozni a műfajt, hogy egy 
általános vitában vagy akármilyen műfajban szólaljon fel, de számos lehetőség áll 
rendelkezésére, hogy azokat az égető problémákat felvesse a plenáris ülésen, amelyek a 



- 9 - 

választókerületét érintik. A másik, hogy ha esetleg mégis verseket olvasna fel és anekdotákat 
mesélgetne, akkor tisztában lesznek a választói, hogy nem képes a parlamenti munkát 
elvégezni. Úgyhogy én mindenképpen támogathatónak tartom, hogy legyen valamiféle 
kötelezettség a parlament munkájában való aktív részvételre.  

Ami elnök úr felvetését illeti, úgy gondolom, hogy a bizottsági munkának egyik 
alapvető ismérve, hogy az érdemi kérdések, úgymint a módosítók sorsa, a bizottságokban 
dőlnek el. Azt gondolom, hogy ha megszüntetnénk a helyettesítés lehetőségét, akkor ezzel a 
képviselők vállalják azt, hogy adott esetben a bizottság határozatképtelen lesz, ergo a 
módosítók sorsáról nem tud dönteni az adott bizottság, ezért vállalják annak politikai 
következményeit. Úgy vélem, ezzel akár még a szavazógép beszerzésének problematikáját is 
tudjuk orvosolni. Ha nem tudják helyettesíteni egymást a képviselők, akkor nyilván mindenki 
politikailag is érdekelt lesz abban, hogy részt vegyen az ülésen, és a határozatképességet ne 
kockáztassa.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Apáti képviselő úrnak adom meg a szó. 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm, és köszönöm a lehetőséget is, hogy nem 

bizottsági tagként hozzászólhatok. 
Koncepciónk lényegének egy részét már kifejtettem itt néhány héttel korábban, amikor 

Lázár János ismertette a saját elképzeléseit. Valóban nagyon nehéz kérdés ez, hiszen a 
képviselői munka a természetéből adódóan nehezen mérhető, mert akkor nyilván ilyen alapon 
akár a jelenlétet, akár a parlamenti vagy a bizottsági felszólalásokat vagy a választókerületben 
tartott fogadóórákat, lakossági fórumokat, médiamegjelenéseket is bele lehetne venni; nincs 
erre egy normális módszer, ami arányosan megmutatná, ki mennyit dolgozik. Azzal együtt, 
hogy azzal teljesen egyetértek, hogy ha már egyébként jogállásban, státusban nincs különbség 
a listán és az egyéniben bejutott képviselők között, akkor valóban nem érdemes ezt a vitát 
élezni sem egyik, sem másik oldalról. Én ugyanis, és ezzel nem az itt jelen nem lévő Fülöp 
Pistát akarom kikarikírozni vagy rossz színben feltüntetni, de én egyébként sajátos helyzetben 
vagyok Mátészalkán, mert mint ahogy szokták mondani, hogy egy terhes nő kettő helyett 
eszik, én kicsit úgy érzem, és ezt vállaltam már egyébként szemtől szemben is vele, hogy én 
kettő helyett dolgozom. Én kvázi úgy viselkedem, de nem azért, merthogy olyan látszatot 
akarok kelteni, hanem mert nyilván ambícióim vannak, van bennem tűz, van bennem 
lelkesedés, úgy viselkedem, mintha egyéni képviselő lennék. Hetente tartok pénteken 
fogadóórákat, rendszeresen lakossági fórumokat, rendszeresen tájékoztatom rádióban, helyi 
televízióban a választókerület lakóit. Mert úgy érzem, hogy ez a kormánypárti, egyéni 
mandátumot szerzett képviselő részéről nagyon komoly hiányosságokat vet fel, komoly 
információhiány van, és kvázi úgy kell viselkednem, mintha egyéniben nyertem volna, azzal 
együtt, hogy nem sikerült, de nem is szégyellnivaló az az eredmény, amit elértem tavaly. 

Rátérve ennek a koncepciónak a lényegére, egyértelmű, hogy a helyettesítések 
eltörlése, megszüntetése van a Jobbik. De ha a kormánypárti többség ehhez nem járul hozzá, 
akkor valóban a bizottsági, ha lesz bizottsági munkáért járó pótdíj vagy pótlék, nevezzük 
bárhogy, akkor azt teljes egészében el kell venni a képviselőtől, ha meg akarják tartani a 
helyettesítés jogát. Aki viszont nincs jelen személyesen – és megjegyzem, ez kiterjedne a 
plenáris ülésekre is –, én attól tartanék, ha 15 meg 30 perces időkereteket határoznánk meg, 
nem lenne az rossz, értem én, hogy a szándék jó, de elnézést a kifejezésért, még nagyobb 
röhej tárgyává tennénk magunkat. Mert akkor meg azzal jönne a sajtó meg azzal jönnének az 
emberek, hogy 15 perc munkáért még visszaszámolnák, hogy óradíjban, percdíjban mennyi 
fizetést veszünk fel. Viszont a jelenlét bizottsági szinten a jegyzőkönyvek tartalmából 
kideríthető, hiszen igaz, hogy nincs szavazógép, de ha valaki csak aláírja, ugyanakkor két perc 
múlva távozik, akkor a jegyzőkönyvvezető legyen résen, és írja fel, hogy meghatározott 
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időpontban ez a képviselő távozott; ha visszajön, mert esetleg mosdóba ment ki, vagy 
rövidebb időre ment ki az ülésteremből, telefonált, akkor azt is rögzítse, és akkor 
megállapítható, hogy ki akarta játszani a jelenlét szabályait vagy nem. Az a lényeg, hogy az 
igazolt, igazolatlan hiányzásokat összevontan és lényegesen szigorúbban kellene kezelni, 
mind a plenáris ülés szintjén, mind pedig a bizottsági szinten, és bizottsági pótdíj – ha lesz 
ilyen – szintjén akár teljes megvonással járjon az adott hónapra. Ne százalékoljunk! Ha valaki 
bizonyos nagyon szigorú szabályokat megszeg, egy nagyon minimális, szűk kereteken túl 
nincs jelen személyesen, akkor ne kapjon pótlékot, az el nem végzett munkáért nem jár 
fizetség alapon. Ugyanez kiterjeszthető a plenáris ülésre is. Ha nincs jelen, akkor egy 
bizonyos szinten túl, akár igazoltan, akár igazolatlanul, akkor arányosan csökkenjen akár az 
alapdíja is. Nyilvánvaló, hogy ülés közben, amikor valaki személyesen jelen van, előfordul az, 
hogy bent hagyja a kártyáját, lemegy ebédelni, kimegy egy kávéra, ez benne van. De azt azért 
nem feltételezem, hogy valaki maga helyett már csak a kártyáját küldené be, és napokat vagy 
heteket távol marad, és csak a kártyája révén van jelen. Ilyet tehát nyilván nem feltételezünk. 
De az alapdíj tekintetében arányosan, százalékosan, az eddigihez képest lényegesen szigorúbb 
szabályok szerint, igazolt és igazolatlan hiányzásokat összevonva járjon alapdíjcsökkentés, 
bizottsági szinten pedig teljes pótdíjmegvonás.  

Itt mindjárt meg is előlegeztem az alapdíj-pótdíj kérdését. Én úgy gondolom, nem 
lenne ördögtől való az, ha differenciálást hajtanánk végre. Ezt több kormánypárti képviselő is 
felvetette, nagyon helyesen. Abszolút nem értek egyet Lázár Jánossal abban, hogy ugyanazt a 
munkát végzi az, aki bizottságban dolgozik, pláne tisztségviselőként, meg ugyanazt végzi az, 
akinek nincs bizottsági munkája. Mindannyian tudjuk, hogy a bizottsági munka komoly 
pluszfeladatokkal, pluszterhekkel jár… 

 
ELNÖK: Egy pillanat türelmet, képviselő úr! Túl vagyunk egy hétfői albizottsági 

ülésen, ahol ebben a kérdéskörben az albizottság szavazott.  
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Jó, csak Bárándy képviselő úr is beszélt itt a bizottsági 

pótdíjak kérdéséről, azért bátorkodtam én is. 
 
ELNÖK: Egy pillanat! Bárándy képviselő úr arról beszélt, hogy a bizottsági 

munkában, a parlamenti munka kifejtésével kapcsolatban milyen szankcionálási lehetőség 
van. A bizottsági pótlék kérdésében az albizottság állást foglalt, az legalábbis a mi terveink 
szerint lesz. Második bizottságért is lesz, tisztségviselők után is lesz különböző 
többletjárandóság. Az a kérésem, hogy ezen tehát túl vagyunk. 

 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Jó, akkor annyiban foglalnám össze, hogy akár még 

azt mondom, hogy két vagy három hiányzáson túl bizottsági pótdíj ne járjon. A plenáris 
ülésen való személyes jelenlét hiánya esetén pedig szintén számoljon arányos 
alapdíjcsökkenéssel a képviselő. Ez az egyik. 

A másik az üzemanyagkártya. Azért is bátorkodtam szót kérni, ugyanis tavaly én 
valószínűleg azon kevés képviselők közé tartoztam, akik a tételes költségelszámolást 
választották, és nem a 90 százalék után fizettek adót. Ez egyrészt könyvelési okokból is 
szükségessé vált, én igazából egyéb okok miatt kényszerpályán mozogtam, tehát még a 
tavalyi adóévben ebben a rendszerben kellett maradnom a családi gazdaság összefüggéseiben. 
Így nagyon pontos ismeretekre tettem szert, hogy igazából mennyibe is kerül egy képviselői 
tevékenység ellátása. Irodát tartottam fenn Mátészalkán, annak bérleti díjával, 
rezsiköltségével, internetköltségével, pontosan tudom, hogy körülbelül mennyit ment az 
autóm, és egyébként mennyit költöttem akár csak az írott sajtóban való megjelenésre 
hirdetések formájában. És az a 35 százalékos keret, amit erre durván – a könyvelőmmel 
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többször egyeztetve – belőttem, az nagyjából stimmelt. Tehát a nettó jövedelem jó 
egyharmadát teljesen fel is emésztette; helyenként többet is, de ez az, amit biztonsággal 
felemésztettek a kifejezett költségek. És akkor nem beszéltem még a lakásfenntartásról, 
amiről egyébként számlát kapunk, villanyszámlát, gázszámlát, közös költségről, mindenről, 
mindent elteszünk, tehát mindent tudunk igazolni, hogy mi arra fordítjuk, amire azt valójában 
adják. Éppen azért azt mondom, hogy ha már nincsenek külön költségkeretek, és nyilván ne 
legyen ragadós a görög példa, hogy még a szalvétahasználatért is külön díjakat állapítanak 
meg, akkor nyilván a fizetésben, magában a javadalmazásban, a munkabérben kell ezt 
valahogy megjeleníteni. Ha egy fővárosi képviselőnek – és nem akarok főváros–vidék 
lövészárkokat ásni – 2000 kilométer az üzemanyagkártya-keret, akkor mondjuk, egy 200-250 
vagy 300 kilométerről vagy azon túlról érkező vidéki képviselő esetében visítva talán épp 
esetleg valahogy belefér, éppen belefér a 4500-5000 kilométeres keret. Hiszen csak a 
Budapest–vidék utak ennek több mint a felét kiteszik, illetőleg ha az ember még a 
megyéjében, választókerületen belül nagyobb választókerületekkel számol – tehát mindjárt 
szeretném jelezni, hogy egy időtálló rendszert kellene kialakítani –, akkor ott bizony… 

 
ELNÖK: Ezen is túl vagyunk… 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): …nagyon súlyos kilométereket kell beletenni az 

autóba. Ezért javaslom megfontolásra, hogy akár a belső arányosság szempontjából, akár 
egyébként tekintsük át a keret arányossá tételének, esetleges bővítésének a lehetőségeit.  

A lakhatást illetően pedig első körben inkább kérdésem lenne. Mert az elsődleges 
sajtóhírek és amit most olvasok, aközött van némi különbség. Mi az előterjesztő vagy a 
koncepció előterjesztőjének az elképzelése, a rezsiköltségeket és a berendezés, bútorozás 
költségeit a képviselőknek kellene állni, vagy ez már kikerült ilyen módon a koncepcióból? 
Mert ha erre a kérdésre választ kapok, annak megfelelően tudok továbbhaladni. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, annyit szeretnék mondani, hogy a bizottság, ha jól emlékszem, 

odáig eljutott a közlekedésiköltség-térítéssel, hogy ezeket az arányokat, amelyeket a 
koncepció fölsorol, támogatnánk, azzal, hogy az egyéni képviselők a választókerületük 
mérete, illetve egy másik ismérv, a választókerületben lévő települések számával a 2000 
kilométeres teljesítménynek még valamilyen többletköltségét kapnák. Azt nem fogjuk tudni 
keresztülvinni, hogy a listás képviselők is kapjanak ilyen többletköltséget. Legalábbis nekem 
nincs ötletem, hogy megmagyarázzam. Én listás vagyok, tehát én tudom azt, hogy ez így nem 
fog menni.  

Eddig tehát eljutottunk. Azt kellene majd pontosítanunk, és ez a későbbiek során fog 
sorra kerülni, hogy mi legyen ez a négyzetkilométer-aránynál, milyen váltószámokkal és 
milyen százalékkal, illetve a települések számánál milyen számokkal foglalkozzunk.  

A lakhatásnál a rezsiköltségre én nem tudok nyilatkozni. Én úgy értelmezem ezt a 
koncepciót, hogy ha az Országgyűlés biztosítja az adott képviselőnek a helyet, akkor az kvázi 
olyan, mint a szálloda, bútorozva, mindennel megkapja. Nyilvánvalóan nem fognak 
biztosítani vezetékes telefont, hogy ne szórakozzunk vele, hanem mindenki a mobiljával. De 
én azt hiszem, a lakhatás kérdésénél ez a helyzet. 

Visszaadom a szót. 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Akkor ez tiszta sor, akkor a 

lakhatásra nem térnék ki külön. 
Az üzemanyagkártyánál azért mindenkinek a figyelmébe ajánlanám, hogy néhány 

olyan részletszabály jellegű, de nagyon fontos dologgal tisztában kellene lenni a 
szabályozásnál, mint például az a fő kérdés, hogy az üzemanyagkártyák minden hónap elején 
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nullázódnak-e, tehát nem inspirálják megtakarításra a képviselőt, vagy éven belül vagy 
cikluson belül tesszük felhasználhatóvá. Ez nagyon lényeges kérdés, tehát egyfajta 
halmozódás előállhat-e, ami csak egy látszat, hiszen mindegyik hónap különböző. Amikor 
nincs ülésszak, akkor lehet, hogy kevesebbet megyünk, mint mondjuk, az én esetemben 4500 
kilométert, de lesz olyan ülésszak, ahol lesz 6000 kilométeres hónap is; most csak mondtam 
egy példát. Tehát érdemes lenne itt a rugalmasságot megteremteni; illetőleg még arra is 
kitérni, hogy csak meghatározott üzemanyagtípusokat lehet használni, vagy ilyen tekintetben 
rugalmas, hiszen a technológia fejlődésével egyre többfajta üzemanyag van. Én itt egyébként 
nem javasolnék megkötéseket, hiszen adott esetben egy drágább üzemanyag meghozza az 
árát, hiszen sokkal kevesebbet fogyaszt belőle az autó.  

Ami pedig a közbeszerzési kötelezettséget illeti, erre külön kitérnék. Még mindig itt 
látom, hogy közbeszerzési eljáráson választanák ki, ehhez képest a jövő év szeptember 1-jei 
határidő tarthatónak tűnik. A lakáskérdés megoldása szempontjából nem tudom, hogy egy év 
alatt ezt meg lehet-e oldani, ott már szkeptikusabb vagyok. Viszont én továbbra is tartanám 
azt az álláspontomat, amit korábban is kifejtettem, hogy a nemzeti protekcionizmus jegyében 
inkább gondolkodjunk el azon, hogy a közbeszerzési törvénybe egy kivételi szabályt iktatunk 
be annak érdekében, hogy a nemzeti olajtársaságtól vegyünk üzemanyagot. Én még igen fiatal 
ember voltam, amikor nem tudom, melyik kormány, szocialista kormány vagy Fidesz-
kormány alatt egy komoly állami beszerzést, azt hiszem, az ÖMV nyert meg. Óriási 
sajtóbotrány lett belőle. Képzeljük ezt el egy egyszerű átlagpolgár vagy egy sajtós 
szemszögéből! Egész egyszerűen, ha nem a MOL-tól vásároljuk az üzemanyagot, meg fogjuk 
kapni, hogy ezek a magyar képviselők annyira ütődöttek – már elnézést a kifejezésért –, hogy 
még azt sem tudják megoldani, hogy a saját olajtársaságunktól vegyenek üzemanyagot. Én 
nagyon ritkán mondok ilyet, de itt ilyen értelemben ennyi versenykorlátozás talán beleférhet. 
Ha több tíz milliárdos autópálya-építéseket korábban meg lehetett oldani közbeszerzési eljárás 
nélkül, akkor itt is meg lehet oldani. És itt jön a másik része. Nyilván itt a tárgyalás 
ügyességére kellene hagyatkoznunk, hogy amennyiben kivételi szabály keretében a nemzeti 
olajtársaság megkapja ezt a megrendelést, ugyanakkor biztosítson egyedi elbírálást és egyedi 
kedvezményeket, aminek minimum 5, esetleg 10 százalékos mértékűnek kellene lenni. Ezzel 
természetesen nem nekünk spórol, hanem az adófizetőknek, hiszen az adófizetők pénzéből 
töltik fel ezeket az üzemanyagkártyákat. Azt is célszerű lenne rögzíteni az esetleges 
félreértések elkerülése végett, hogy a cikluson belül kell felhasználni, és egyébként 
nyilvánvaló, mi tudjuk, hogy így van, de zárjunk ki minden kiskaput, minden sajtótámadást, 
hogy nyilván készpénzre nem váltható, azzal nem fizethető ki. Mert majd ezzel fognak jönni, 
hogy ezt így biztosan benne hagytuk.  

Ezt a kivételi szabályt ajánlom tehát megfontolásra, illetőleg azt is, hogy bizonyos 
lökettérfogat felett valóban – ez egy jobbikos javaslat volt, örülök, hogy Lázár János ezt 
elfogadta –, mert az, hogy a 3000 köbcenti felettieket zárjuk ki vagy már a 2000 köbcenti 
felettieket is, már részletkérdés. Én azt mondom, hogy a 3000 köbcenti lökettérfogat felett 
valóban nem feltétlenül indokolt a térítéseket megadni. Itt az volt az alapkoncepció, hogy egy 
középosztálybeli szintet, életszínvonalat, javadalmazást képzelünk el egy országgyűlési 
képviselőnek. Valóban érdemes lenne meghúzni, még az a támadás se érjen minket, hogy 
nyugat-európai meg amerikai benzintemetőkbe feleslegesen tankolnak. Úgy hiszem, egy 3000 
köbcentis lökettérfogatig bőven lehet nagyon jó minőségű gépjárműveket vásárolni. Ráadásul 
2014-ben az Euro-6-os szabványnál egyre fog csökkenni a lökettérfogat, nem fogják tudni 
teljesíteni a nagyteljesítményű motorok ezeket az Euro-6-os elvárásokat. Úgyhogy ezeket is 
érdemes lenne beletenni. Egyébként még egy 2000 köbcenti felettit nem érzek akkora 
túlzásnak; egy 3000 fölöttit már mindenképpen, ott már nem szabad aszerinti térítést adni.  

Egyelőre ennyi lenne. Köszönöm. 
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ELNÖK: Ezzel kapcsolatban két dologra szeretnék reagálni. Egyszer arra szeretnék 
reagálni, hogy a 2000 köbcentit én elfogadom, de azzal, hogy az adott képviselő egy bizonyos 
gépkocsira, rendszámmal ellátottan – mint ahogy ebben a koncepcióban van – kap egy 
üzemanyagkártyát, és azt a ciklus végéig használhatja. Én nem szeretnék havi, éves, mit 
tudom én, mit. Gyakorlatilag ez egy elszámolási kötelezettség nélküli kártya, amelyet 
megkap, ezt a térítést az Országgyűlés ráutalja. Erről a kártyáról nem tud levenni, csak akkor, 
ha abba a rendszámú gépkocsiba tankol. Amit nem tankol el, amikor a ciklusnak vége és 
visszaadja a kártyát, azt el fogja veszíteni. Amennyit fölhasznál, fölhasznál. És abban a 
pillanatban abba a gépkocsiba – mert van ilyen gépkocsi, hogy gázüzemű és vegyes üzemű – 
minden további nélkül tud tankolni, mert ő egy költségkeretet kap. Tehát nem 2000 köbcentis 
autóig fizet, hanem annak az üzemanyagnormáinak megfelelő ellenértéket kapja a kártyára. 
Hogy aztán 6000 köbcentis autóval spórolja meg ezt, ez rám nem tartozik. 

A másik dolog: attól óva intek mindenkit, hogy a képviselői javadalmazási 
jogszabályba bármilyen kivételt vegyük föl. Elég közel vagyunk a tűzhöz ahhoz képest, hogy 
ezen tudjunk gondolkodni. A közbeszerzési törvényt kell akkor valahogy úgy módosítani, de 
azt nem csinálhatjuk meg, és azt szerintem a Ház sem fogja vállalni, hogy van egy 
közbeszerzési törvény, és a javadalmazási törvényben mi a közbeszerzési törvényhez képest 
kivételt vagy lehetőséget biztosítunk. Ezt nem lehet megcsinálni, ez az én véleményem.  

Vas Imre képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Tényleg nem akarok én sem hosszan 

beszélni annak kapcsán, hogy vannak olyan képviselők, akik nem egyéniben jutottak be, de 
azért a választókerületi munka eléggé más, és iszonyatos mennyiségű időt fölemészt. 

A korábban elhangzottakkal kapcsolatban egyrészt ez a 60/92-es kormányrendelet 
meghatározza, hogy olyan üzemanyagot lehet tankolni az autóba, tehát egyébként az 
országgyűlési képviselői minőségtől függetlenül bármilyen hivatalos vagy üzleti útra, amilyet 
az autónak a gépkönyve tartalmaz. De tekintve, hogy egyébként egyféle szabványos gázolaj 
van és egyféle szabványos benzin van per pillanat, tehát nincs mondjuk, hogy benzinből – 
még az idősebbek emlékeznek erre – két-háromféle szabvány is létezett, most gyakorlatilag 
benzinből egyféle van, gázolajból egyféle van… 

 
ELNÖK: Hogyhogy egyféle? 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Szabvány szerint egyféle van.  
 
ELNÖK: De képviselő úr, ennek elvész a jelentősége. Mondok egy számot. Én kapok 

havonta, mondjuk, 57 ezer forintot a kártyámra. Kit érdekel az, hogy én a Shell melyik 
üzemanyagát használom? 57 ezer forintig kapok támogatást, a többit az én zsebem bánja. 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Elnézést, de akkor az üzemanyagár-változást hogyan 

szabályozzuk? Mert itt kilométerre van, legalábbis a jelen koncepció szerint. És akkor még azt 
a lehetőséget sem zárjuk ki, hogy valaki, mondjuk, a ciklus közepén autót cserél, és egy 2500 
köbcentis dízelautó helyett vesz egy 1300 köbcentis benzines autót. Tudom, hogy ezek 
részletkérdések, de majd a törvényben ezeket a részleteket is szabályozni kell. Például az idén 
a gázolaj ára körülbelül 60 forinttal emelkedett, tehát 20 százaléknyi emelkedés van. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, én nem tudom ezt másképp elképzelni, mint hogy a 

javadalmazási törvény megállapítja, hogy ennyi, ennyi, és az a gazdasági főigazgatónak a 
harci feladata, hogy az árváltozásokat figyelembe véve, az átutalásokat így teljesítse.  
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Az pedig, hogy a ciklus közben vesz egy másik autót, biztosan ön is rendelkezik 
olyan, ha jól tudom, most zöld színű kártyával, amelyik biztosítja a Fehér háznál meg a 
Kossuth térre való bejárást, rendszámmal. Kicserélik az új autó rendszámára ezt, és akkor át 
fogják vezetni a régi rendszámon összegyűlt pénzt erre az új kártyára. Ez technika, ezt azért 
ne vigyük bele a törvénybe, ezt oldja meg a gazdasági főigazgató saját hatáskörben.  

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Én nem erre gondoltam, hanem hogy akkor más összeg jár.  
 
ELNÖK: Elnézést kérek, ő akkor bejelenti. Ha én ciklus közben elköltözöm, akkor 

ciklus közben megváltozik az én javadalmazásom. Mert ha én kiköltözöm Budapestről, 
leköltözöm Kaposvárra, akkor más pénzt fogok kapni, mint eddig. Ezeket mind figyelemmel 
kísérik, ezt be kell jelenteni. Ha időközben lakáshoz jut képviselő Budapesten, nem jár neki a 
budapesti lakás, vissza kell adni. Ha ciklus közben kocsit vált, típust vált, a gazdasági hivatal 
csinálja az V. emeleten ezt a kártyadolgot, akkor le fogja bonyolítani nemcsak a 
kártyamódosítást, hanem az összes ehhez fűződő kérdést. 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Nem erre gondoltam, hanem ha pénzben határozzuk meg. 

Most azt kellene eldönteni, én idáig úgy értelmeztem, hogy kilométerben határozzuk meg. 
 
ELNÖK: De képviselő úr, ma van egy 1200 köbcentis autóm, és megállapítják nekem 

az 1200 köbcentis autóra a 2000 kilométeres pénzt, és ha a jövő héten veszek egy 2000-es 
autót, akkor a jövő héttől a gazdasági főigazgató az eredeti megállapítást át fogja számoltatni, 
és az új autóra fogja megcsinálni. De ez szerintem természetes, ezt nem kell törvényben 
rendezni. 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Persze, ez rendben van. Csak én arra gondoltam, hogy ha 

nem pont arányos a felhasználás, ezek mind majd egyébként problémát fognak okozni. És 
ráadásul itt azt mondjuk, hogy pénz, most az üzemanyagár gyakorlatilag naponta változik, 
úgyhogy én inkább üzemanyag… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, én azért óva intek ezeknek a részleteknek a nagyon erős 

kipoentírozásától, mert oda fognak kilyukadni, hogy adjunk útielszámolást minden útra. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Hát azt nem lehet! 
 
ELNÖK: De ha nem vagyunk mi nagyvonalúak, akkor a másik oldaltól sem várható 

el. Tehát azt, hogy itt valamilyen eltérés van, ezt a balhét el kell vinni. Ha nagyon precízen a 
jogainkat ki akarjuk kötni, akkor azt fogják mondani, hogy adjál útielszámolást a november 7-
re, mert 6-án fölemelték az üzemanyagárat, és akkor több pénzt kapsz. Szóval ebbe ne 
menjünk bele! 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Meggyőzött, elnök úr. 
 
ELNÖK: Bárándy képviselő úr következik. Tessék! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Azért gondoltam, 

hogy ezt esetleg lezárhatjuk, mert őszintén szólva engem kevésbé tud fölizgatni ez az 
elszámolási téma. Én úgy hiszem, ha koncepciót fogalmazunk meg egyébként, akkor elég a 
koncepcióba körülbelül ezt beírni, hogy 2000 vagy 3000 kilométerre való benzint juttat az 
Országgyűlés, aztán majd a normaszöveg kidolgozásakor lehet azon vitatkozni, hogy ezt 
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pontosan hogyan fogjuk megfogalmazni, milyen APEH-iránymutatások alapján fog zajlani az 
elszámolás. Szerintem ez nem ennek az albizottságnak a feladatköre, hanem, mondom, az 
elveknek a meghatározása. 

Megjegyzem, sokkal inkább, bár nem szeretném ezt a témát fölnyitni, de ha már 
elvekről beszélünk, akkor a benzin mellett érdemes lenne azt megnézni, hogy akár egy alsó 
középkategóriás gépkocsinál ha valaki a ciklus elején megvásárolja és eladja a ciklus végén 
300 ezer kilométerrel, akkor körülbelül mennyi lesz az amortizációja, ami szerintem 
lényegesen több, mint amennyi a benzin, vagy legalább ugyanannyi. De mondom, én ezt a 
témát nem szeretném fölnyitni. Ha ez a koncepció, mi ezt is el tudjuk fogadni, és mást is. 

Visszatérnék viszont a képviselői munka mérésével kapcsolatos kérdéskörre. Én 
örülök annak, hogy az albizottságban viszonylagos egyetértés látszik a vonatkozásban, hogy a 
bizottsági jelenlétet az aláírással mérten érdemes értékelni, és e vonatkozásban egy ilyen 
követelményt a tiszteletdíj teljes felvételéhez megkövetelni, tehát minimális jelenlétet a 
bizottságok ülésein. Én egyébként hajlok arra, amit Apáti képviselő úr mondott, hogy azért 
egy minimális jelenlétet megkívánni, tehát hogy ezt a szituációt kiküszöböljük, hogy valaki 
csak aláírni jön be, ezt lehet mérni, és talán érdemes is.  

Szeretnék azonban érvelni még a felszólalások mellett. Hadd mondjam azt, hogy miért 
képviselő az, aki nem kíván a vitában hozzászólni. Miért vállal ilyet? A választókerület 
érdekeit bármilyen más úton-módon lehet képviselni. Tehát ha valaki ezt nem kívánja 
személyesen becsatornázni az Országgyűlésbe, akkor mi a fenéért akar országgyűlési 
képviselő lenni? Akkor a pártszervezetén belül ezt szépen el tudja intézni, hogy mint aktivista 
dolgozik a választókerületben, és szól az országgyűlési képviselőnek, hogy egy ilyen 
probléma van, tessék ennek hangot adni. Akkor miért kell neki a képviselői mandátum? 
Szerintem igenis elvárható egy képviselőtől az, hogy az Országgyűlésben elmondja a 
véleményét, a sajátját is, és közvetítse a választókerületéhez tartozó emberek véleményét, 
igenis, az Országgyűlés plenáris ülésén. És úgy hiszem, bármilyen elfoglalt is, és biztos, hogy 
óriási elfoglaltságot jelent – nem is kívánom lebecsülni – a választókerületi munka, de azért 
az nem egy teljesíthetetlen kérés és követelés, hogy a fél évben nem több mint 15 perce 
legyen arra, hogy itt elmond valamit az Országgyűlésben. Tehát én azt nem hiszem, hogy 15 
percet a fél évből ne lehetne rászánni egy parlamenti felszólalásra, meg a hozzá tartozó oda-
vissza útnak az idejét is ideértem természetesen, és egyébként meg csak a választókerületi 
munkát intézi valaki. Ez, tisztelt képviselőtársaim, szerintem egy olyan álságos érv, amit most 
mondanak, ami szerintem tarthatatlan. 

S hadd mondjam azt is, hogy megnéztem most hirtelen a felszólalási időkereteket, 
kinél hogyan néz ez ki körülbelül. Nem tudtam lebontani egy-egy ülésszakra, de pártonként 
sorolnám. A KDNP-ből egy, az MSZP-ből egy, a Fideszből 24, a Jobbikból 3 olyan képviselő 
van, aki másfél év alatt nem tudta teljesíteni ezt a 15 percet. Nem egy ülésszak alatt, másfél év 
alatt. Ez szerintem vérlázító – zárójel bezárva. Viszont ha az asztal körül ülő képviselőknek 
megnézzük az adatait, az úgy néz ki, hogy Rubovszky képviselő úr több mint 3 órát szólt 
hozzá eddig a másfél év alatt, Vitányi képviselő úr 1 órát szólt hozzá – tehát ha lebontjuk ezt a 
három ülésszakra… (Dr. Vitányi István: Négy évre előre teljesítettem! – Derültség.), hát ha 
nem is négyre, de kettőre teljesítette Vitányi képviselő úr, mert ha lebontjuk, akkor a három 
ülésszakot tekintve egyre az már több mint 15 perc, pedig egyéni körzete van. Vas Imre 
képviselő úr 3 óra 49 percet szólt hozzá az elmúlt másfél évben, pedig egyéni képviselő, és 
mégis jutott ideje, hogy ilyen hosszan hozzászóljon; ha ezt lebontjuk, akkor ez ülésszakonként 
több mint egy óra. Szilágyi képviselő úr 6 óra 11 percet; Apáti képviselő úr 9 órát szólt hozzá; 
jómagam pedig 12 óra 30 percet. Ha tehát megnézzük az asztal körül ülőket, akkor 
lényegesen túlteljesítettük ezt a minimális követelményt, amit most én szeretnék 
megkövetelni a képviselőtársaktól, annak érdekében, hogy egyébként a teljes tiszteletdíjukat 
fölvegyék. Én sem azt mondom, hogy az egészet veszítsék el; azt mondom, hogy egy részét 
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veszítsék el. Úgy hiszem tehát, az egy teljesen jogos elvárás a képviselők részéről, hogy 
legalább néha hozzászóljanak a parlamenti vitához, ha már ott vannak, vagy legalább ott 
legyenek. 

És még egy gondolat ezzel kapcsolatban. Ha a társadalom részéről ez a negatív 
értékítélet – el kell keserítsem önöket – már kialakult, mindenki azt mondja, hogy a 
képviselők nem dolgoznak semmit; ez egy általános értékítélet, ezen rontani szerintem már 
nem nagyon lehet. Ugyanis ha megnézi a parlamenti közvetítést az állampolgár, azt látja, 
hogy egy képviselő ott valamit mond, és körülötte kongó üres padsorok vannak, vagy lehet, 
hogy néhány frakció eljátssza azt, amit azt hiszem, az egyik humorista Vándor Nándor 
képviselőnek hívott (Derültség.), hogy mindig átülnek a mellé a képviselő mellé, aki éppen 
hozzászól. Szóval ilyen is van, de nehogy azt higgyék, hogy ezt a tévénézők nem veszik észre, 
mert aki figyeli a közvetítést, az észreveszi, hogy jé, hát ez eddig ott ült, most meg a 
következő fölszólalásnál meg már máshol ül. Tehát nevetségessé már nevetségessé tettük 
magunkat, a rossz vélemény már kialakult rólunk. Éppen azt gondolom, hogy ezekkel az 
intézkedésekkel megpróbálhatunk ezen a kialakult képen javítani. Az, hogy négyen voltunk 
jelen, mondjuk, egy olyan törvényjavaslat vitáján, amely arról szól, hogy a büntető 
eljárásjogot nagyon komolyan változtassuk meg, ebből volt két képviselő, aki hozzászólt, 
kötelező jelleggel ott ült még az előterjesztő egy képviselője, meg kötelező jelleggel egy 
államtitkár a kormányt képviselve, ja, bocsánat, meg az elnök. Én azt gondolom, ez így nincs 
jól. És én nem a mellett szeretnék érvelni, mert nem szeretnék ott lenni a mezőgazdasági 
tárgyú vitákban én sem, mert nem értek hozzá, teljesen fölöslegesen ülök ott. De mondjuk, 
egy büntető eljárásjogról szóló törvény vitájában szerintem a két hozzászóló képviselő nagyon 
kevés. Tehát egy egészséges arányt kell megtalálni.  

Én azért emeltem ki a jelen lévő képviselőket, mert nagyon jól mutatja az átlagot. 
Mondjuk, én tizenkétszer annyit beszélek, mint amennyit Vitányi képviselő úr, de mind a 
kettőnké elfogadható. Lehet, hogy ön több választókerületi vagy külsős vagy más munkát 
végez vagy bizottsági munkát más bizottságokban, ön az OIT tagja, képviselőtársam. 
Természetes, én tudom, hogy ezek szintén elfoglaltsággal járnak. De azt gondolom, egy 
minimumot meghúzni, egy minimumot meghatározni igenis szükséges, a kép javítása 
érdekében is, az elvárás miatt is, és egyébként azért is, hogy valóban, ezekben a vitákban 
nagyobb legyen a képviselői aktivitás, ezzel tudjuk ezt motiválni. Tehát ez a javaslat nemcsak 
kifelé szól, hanem befelé is szól. Remélem, hogy ezek az érvek esetleg meg tudják önöket 
győzni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Azt szeretném hangsúlyozni, hogy ma nem fogjuk lezárni ezt a dolgot. 

Nekem az a kérésem, hogy olyanokat tessenek elmondani, ami még nem hangzott el, zárjuk 
le, és akkor a hétfői bizottsági ülés után a most eddig rögzített valamennyi módosítással 
kapcsolatban, remélve a képviselő urakat – nem akarom megsérteni a jelen lévő két 
tanácskozási joggal rendelkező képviselőt, de azt szeretném, hogy úgy a Jobbik, mint az LMP 
a szavazásban is vegyen részt, ezért fogok szólni Schiffer és Gyüre képviselő uraknak –, 
szeretnék szavaztatni. Nem elég az, hogy el tetszenek mondani, hanem a szavazásnál is rend 
legyen.  

Ennek előrebocsátásával most adom meg a szót Apáti képviselő úrnak, utána pedig 
Szilágyi Péternek. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Elnézést, elnök úr, szavazni nem fogunk ma, 

ugye?  
 
ELNÖK: Nem fogunk szavazni. 
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DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Mert elnézést, de nekem muszáj elmennem, 

mert már tart az elnökségi ülés. 
 
ELNÖK: Igen, tudom.  
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Csak egy rövid gondolat Bárándy Gergelyre reagálva. 

Nagyon sok mindenben igaza volt, de a felszólalási aktivitást tekintve objektív mércét nagyon 
nehéz felállítani. Épp ezért sokkal jobb, úgy gondolom, a Jobbiknak az a javaslata, amit az 
előbb is elmondtam, nem fogom részleteiben megismételni: a jelenlét eddiginél lényegesen 
szigorúbb szabályaihoz fűzne olyan jogkövetkezményt, ami az illetmény teljes, a pótdíj teljes, 
az alapilletmény részleges megvonásával járna. Ez valóban fontos, mert másképp nem tudjuk 
elfogadtatni a javadalmazásról szóló törvényt, csak akkor, ha nagyon szigorú szankciókat 
fűzünk az igazolt vagy igazolatlan mulasztások bizonyos mértékéhez. Hiszen a sajtó máris 
egy jelentős emelésnek, növekedésnek aposztrofálta ezt, holott pláne a vidéki képviselők 
inkább csökkenést fognak realizálni. (Dr. Bárándy Gergely távozik az ülésről.) 

A telefonköltség-térítéshez annyit fűznék hozzá, mert ezt még nem érintettük, hogy 
olcsóbbá meg egyszerűbbé tegyük. Én nem látom, sőt kifejezetten felesleges kiadásnak tartom 
azt, hogy minden képviselőnek mobiltelefonokat meg SIM-kártyákat szerezzen be az 
Országgyűlés Hivatala. Én úgy gondolom, a frakciókon belül az egyes frakciótagok egymás 
között így is, úgy is díjmentesen beszélnek; ez volt az egyik fontos érv a telefonköltség-térítés 
mellett, meg a telefonvásárlás mellett, ami ezzel járna. Úgy hiszem, bőven elég, ha egy 
frakción belül meg van oldva az egymás közötti ingyenes beszélgetés, és bőven elég az, ha a 
képviselők már meglévő telefonja és már meglévő SIM-kártyája, képviselőnként egy telefon 
meg egy SIM-kártya csatlakozna be, és ezt fizetné ki adott esetben akkor, mondjuk, a 
minimálbér 30 százalékáig vagy bármilyen százalékos mértékig az Országgyűlés Hivatala. 
Teljesen felesleges erre most egy másik közbeszerzési eljárást kiírni, meg nem is tudom, hány 
tíz millió forintos költségeken telefonokat meg előfizetéseket beszerezni. Mindenkinek van 
telefonja, mindenkinek van SIM-kártyája, egyet becsatornáz az Országgyűlés Hivatalához, és 
aszerint mehet a költségtérítés. Szerintem sokkal egyszerűbb lenne és olcsóbb is.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi Péter képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
SZILÁGYI PÉTER (LMP): Kérem, elnök úr, ha rosszul emlékszem, javítson ki, de én 

úgy emlékszem, hogy az utazással kapcsolatos, tömegközlekedéssel kapcsolatos kérdést nem 
zártuk le az előző ülésen. 

 
ELNÖK: Így igaz. 
 
SZILÁGYI PÉTER (LMP): Én szeretném azt felvetni, hogy ez mindenképpen 

kerüljön be a koncepcióba, hogy vagy állítsuk vissza az általam már javasolt megkülönböztető 
jelzéssel, hogyha valaki a tömegközlekedést választja, hogy a képviselői igazolványával ezt 
tudja igénybe venni; szeretném, ha ez mindenképpen benne lenne a javaslatunkban.  

Illetve, ha jól tudom, a lakhatással kapcsolatos kérdéseket sem zártuk le. Itt egy olyan 
javaslattal szeretnék élni, hogy a négyzetméter-meghatározásban mindenképpen kövessük azt 
az elvet, hogy egy felső határt határozzon meg a bizottság.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban nekem volt egy álláspontom, amelyet 

én változatlanul fenntartok, és ennek 68 éves tapasztalata áll mögöttem. Higgyék el nekem, 
hogy a belvárosban a lakásoknak egy jelentős része egyszobás és száz négyzetméter körüli! 
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Körül kell nézni. Én nem szeretném azt, hogyha a belvárosi lakások megszerzését kizárnánk, 
csak azért, mert aránytalanul nagy. Én azt hamarabb elképzelem, hogy azt mondom, hogy 
egyszobás lakásnál nagyobb nem, de tisztelettel miért írjam elő ezt, amikor ezt az 
Országgyűlés elnökének meg a gazdasági főigazgatónak kell megoldani, mert ők fognak 
olyan lízingelendő lakásokat felhajtani, amelyeket az Országgyűlés megszerez. Én tehát nem 
szeretném ezt korlátozni, de jegyzőkönyvbe vettük, és erről szavazni fogunk.  

Azt a kérdést pedig mindenféleképpen rendezni kell valahogy, hogy aki nem 
motorizált képviselő, azzal mi van. Különös tekintettel arra, hogy ha egyéni országgyűlési 
képviselő, akkor valahogy biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy taxival mehessen ki a 
vasútállomásra, vasúttal jöhessen föl. Szóval azért, mert valaki nem vezet autót, azért ne 
kényszerítsük arra, hogy ő csak metróval meg villamossal járhat, hanem biztosítsuk egy 
normál olyan keretet, amelyet az adott képviselő motorizáltsága esetén biztosítana. 
Technikailag csak azt nem tudom megoldani, de ez legyen a kodifikátorok feladata, hogyan 
oldjuk meg azt, hogy ne pénzhez jusson az illető. Mert itt mindenki arra ugrik, hogy ha 
effektív pénzt kap, akkor adózás, meg mit tudom én, micsoda… – találják ki ők! 

Megadom a szót Vas Imre képviselő úrnak. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Itt akkor valami olyasmi kártyáról lehetne szó, amiről csak 

valamilyen közösségi közlekedési szolgáltatást vehet igénybe. Hogy ő ebből megveszi a 
Debrecen–Budapest bérletet, akár Volánon, akár vonaton, akár taxin, tehát egy ilyen kártyát 
kapna. Magamat besorolva az autóval járók közé, mi majd kapunk meghatározott liter 
üzemanyagot, ha jól értem, az autótól meg a megtett kilométertől függően; hogy a 
közbeszerzésen hogyan alakul majd ki az üzemanyagár, azt majd a közbeszerzés eldönti. A 
másik pedig ennek megfelelően egy olyan kártyát használhasson, persze nyilván ehhez a 
különböző közösségi közlekedési szolgáltatókkal meg kell egyezni, mert lehet, hogy valaki 
Berettyóújfaluból jön, és ott nem biztos, hogy talál olyan taxitársaságot, amelyik elfogadja, 
Budapesten ez könnyebb, és lehet, hogy éppen Volán-busszal akar járni, lehet, hogy a másik 
vasúttal, a harmadik meg a GYSEV-vasúttal akar járni, Pesten különböző eszközökkel. De az 
kellene, hogy egy olyan kártya legyen, amelyet csak közösségi közlekedésre használhat. 
Aztán majd a főigazgató úr oldja meg, hogy ezt elfogadják. Ami, megjegyzem, nem lesz 
számára egy egyszerű feladat. 

 
ELNÖK: Én el tudom képzelni azt, hogy legyen egy olyan kártya, amely kvázi 

korlátozott lehetőségek szerint, de bankkártyaként működik. Megkapja a költségtérítésre, és 
azt mondják neki, mert most már bankkártyával nagyon sok taxivállalatnál, bárhol lehet 
fizetni, a Mávautnál is lehet. Ott baj van, ahol a buszsofőrnél veszi valaki a jegyet; nem 
tudom, van-e még ilyen, nem vagyok tömegközlekedéses ember.  

Szilágyi képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
SZILÁGYI PÉTER (LMP): Elnök úr, véleményem szerint a taxi nem tartozik bele a 

közösségi közlekedési körbe. (Közbeszólások: De igen.) Úgyhogy én mindenféleképpen azt 
javaslom, hogy határozzunk meg egy kártyát, vagy a képviselői igazolványt ruházzuk fel 
azzal a jogosítvánnyal, hogy korlátlanul igénybe lehet venni a közösségi közlekedési 
eszközöket. Valóban, ha 3-4 ezer forint értékben taxizgatunk, akkor az nagyon hamar le fog 
merülni, és nem teljesíti be azt a társadalmi célt sem, hogy a képviselők közösségi 
közlekedéssel utazzanak.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, ha egy országgyűlési képviselő kap 2000 kilométer 

üzemanyagköltséget, az Országgyűlés nem fogja ellenőrizni, hogy én Hajdúszoboszlóra 
megyek ezen a kereten a reumámat gyógyíttatni, vagy pedig a választókerületi utat teszem 
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meg. Ha ő kap egy keretet, az igazságtalan lenne, és éppen erre szeretnék kitérni, hogy azért, 
mert valaki nem vezet autót, azt mondjam, hogy öreg, te csak metróval közlekedhetsz, vagy 
csak autóbusszal vagy csak villamossal. Én biztosítok neki iksz keretet, nem adok pénzt, adok 
egy kártyát, azzal a kártyával ha ő taxival akar utazni, utazzon taxival; engem az sem zavar, 
ha följön Budapestre Debrecenből taxival. Egy hónapra ennyi keretet kap, az összes többi 
közlekedést a saját zsebére fogja megoldani. De valami igazságossági alapon azért nem 
sorolható másodrendű állampolgárnak, és bízzuk a képviselőre, hogy a keretével hogyan él. 
De azt hiszem, ez a kodifikátorok dolga. 

Megadom a szót Szilágyi képviselő úrnak. 
 
SZILÁGYI PÉTER (LMP): Én most nem végeztem számításokat, de úgy gondolom, 

ha egy hónapban valaki keresztül-kasul kívánja utazni az országot vonattal, még mindig nem 
fogja elérni azt az 5000 kilométernek megfelelő benzinköltséget, amit a gépkocsival 
közlekedő képviselőknek adnánk. Úgyhogy én úgy gondolom, semmiképpen nem lenne 
igazságtalan az a rendszer – és kérem, hogy erről majd szavazzon a bizottság –, ha a 
képviselői igazolvány, ismétlem még egyszer, választható lenne, tehát alternatívaként a 
gépkocsihasználattal szemben ő azt választja, hogy ő ezt kívánja igénybe venni.  

 
ELNÖK: Erről majd szavazunk. Vas Imre képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm. Egyrészt szerintem a taxi az közösségi 

közlekedés; ha megnézzük a különböző jogszabályokat, ez egyértelműen kitűnik belőle.  
Szerintem az effajta költségeket, mert ezt valószínűleg tényleg csak bankkártyával 

lehet megoldani, akkor egyetlen módja, hogy meghatározunk valamilyen kategóriájú 
üzemanyagnak megfelelő és aztán amit elérnek közbeszerzésen árat, mondjuk, egy 1500-2000 
köbcenti közötti autónak megfelelően, és aztán hogy ő most a hónap első felében elkölti 
taxizásra vagy éppen Debrecen–Budapest Volán-bérletet vesz belőle, ez már legyen szerintem 
az ő problémája.  

Szerintem két dologra kell odafigyelni. Ne legyen több az erre fordított összeg, mint 
ha autóval járna, ez mindenképpen így legyen. Mondom, én azt javaslom egyébként, hogy egy 
1500-2000 köbcentis autó normája szorozva a rá irányadó kilométerrel, az szorozva a 
közbeszerzésen elért üzemanyagárral, és annyi megkötés legyen, hogy ezt közösségi 
közlekedésre használja. Pont. És ettől kezdve ha ő taxizni akar, akkor taxizzon, de annyi a 
lényeg, hogy pénzt ebből ne vegyen ki, és csak a saját személyes közlekedésére használhassa, 
tehát másnak ne vegyen, mondjuk, öt darab BKV-bérletet belőle. 

 
ELNÖK: Itt tehát gyakorlatilag az a lényeg, hogy névre szóló kártya legyen, 

véleményem szerint; hogy ő mire fordítja, abba nem tudunk beleszólni. Hadd mondjam azt, 
képviselő úr, hogy én mint egyszemélyes háztartás, rendkívül sokat járok élelmiszerüzletbe 
vásárolni, és előttem a pénztárnál munkáltató által biztosított étkezési jeggyel fizetnek. 
Ugyanúgy kapja ezt, és ez teljesen bevett dolog. Tehát én ebbe nem tudok beleszólni. De 
mondom, korlátozni kell, hogy taxi, MÁV, Mávaut, mit tudom én, micsoda; tehát ne legyen 
az, hogy étterem, ott ne lehessen felhasználni. 

Apáti képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Ha minden igaz, akkor utoljára igyekszem 

hozzászólni, nem akarom szaporítani a szót. Még csak annyit mondanék, valószínűleg 
zárszóként, hogy örülök annak, hogy Lázár János az eredeti álláspontjához képest több 
jobbikos javaslatot befogadott. Ilyen a frakcióvezető-helyettesek létszámának maximalizálása, 
a frakcióvezetők és frakcióvezető-helyettesek bérmaximuma… 
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ELNÖK: Egy pillanat! Azt már kivettük. (Derültség.) Nem tudom, mire gondol 

képviselő úr a frakcióvezető-helyetteseknél. 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Én arra gondolok, hogy 25 főnként van egy 

frakcióvezető-helyettes, plusz még ugyanennyit a frakció saját költségére is állíthat, tehát 
hogy megnövekedne a frakcióvezető-helyettesek létszáma. Mert amit eredetileg a 
frakcióvezető úr elmondott, abból az derül ki – és nyilván nem ezt feltételezem, de akár az az 
extrém helyzet is előállhatna –, hogy a Jobbik-frakcióban 45, az LMP-ben 14, a Fideszben 
meg 262 frakcióvezető-helyettest is ki lehetne nevezni, ami nyilvánvaló nonszensz. (Dr. 
Vitányi István: Pénz nélkül ki lehet.) Persze. Csak mivel az a szabályozási elképzelés, hogy a 
frakcióvezetők és helyetteseik a frakciókeret terhére kapjanak pluszkiegészítést, én azt 
mondtam itt néhány héttel ezelőtt, hogy a frakcióvezető-helyettesek létszámát valamilyen elv 
szerint maximáljuk, illetőleg a frakcióvezetők és helyettesek fizetését is maximáljuk, hiszen 
ne legyen egy korlát nélküli többletjavadalmazásra lehetősége a frakciónak, mert álságos, ha 
azt mondjuk, hogy az a frakciókeret terhére lesz finanszírozva, hiszen a frakciókeret is az 
adófizetők pénze. És ezért nyújtotta be Lázár János, hogy akkor a miniszteri illetmény a 
maximum, és akkor 25 frakciótagonként egy, plusz még egyet mellétehet a frakció az állam 
által finanszírozva, közvetlenül, és plusz egy még a frakciókeret terhére – akkor ezek szerint 
ez kikerült? 

 
ELNÖK: Képviselő úr, az albizottság ezzel kapcsolatban már túllépett ezen a dolgon. 

Abban maradunk, hogy változatlanul 50 főnként legyen egy központilag finanszírozott 
frakcióvezető-helyettes. A frakcióvezető és a frakcióvezető-helyettes tiszteletdíját a törvény 
állapítsa meg, a frakcióvezető és a frakcióvezető-helyettes is az alapilletmény iksz százalékát 
kapja meg – most nem tudom fejből… (Jelzésre:) 30 százalékot a frakcióvezető, 20 
százalékot a helyettes –, és ettől függetlenül a frakció a saját költségkerete terhére a saját 
pénzéből annyi és úgy dotált frakcióvezető-helyettest állapít meg, amennyit akar. Az a frakció 
dolga, hogy tizenkét szakértőt akar alkalmazni vagy tizenkét frakcióvezető-helyettest. Azt a 
képviselőcsoport döntse el, hogy neki mi legyen. Az Országgyűlés eldönti, hogy melyik 
képviselőcsoport mennyi keretet kap, mindenki a saját kerete terhére saját maga dönt; ennyi 
önkormányzatiságot biztosítsunk már a képviselőcsoportoknak! 

 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Azért a Jobbik álláspontja keretében elmondanám, 

hogy mi továbbra is tartjuk azt az álláspontunkat, hogy… 
 
ELNÖK: Gyüre képviselő úr ezt megszavazta a Jobbik nevében. (Derültség.)  
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Jó, akkor többet kell beszélgetnünk ezek szerint 

Csabával; ebből nekem ez jön le.  
A következő, ami viszont nem került beemelésre: örülök a 2000 köbcentis 

korlátozásnak.  
És egy fontos dolgot emelnék még ki: miniszterelnök, miniszterek, 

kormánymegbízottak, államtitkárok vonatkozásában a képviselői javadalom nem jár, ők ott az 
egyéb illetményt kapják. Megfontolásra javaslom a politikai álláshalmozás szűkítése 
jegyében, hogy aki bármilyen egyéb, megyei vagy helyi önkormányzati tisztséget betölt, az is 
döntse el, hogy ezzel csökkentett mértékű javadalmazásra jogosult, A-verzió; B-verzió: vagy 
azt, hogy melyiket veszi fel. Tehát az utóbbi szerint valamelyikről le kellene mondania, 
ugyanúgy, mint az előbbieknél. 
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ELNÖK: Ez ma is így van, a költségtérítés kapcsán. 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Én most kifejezetten a fizetésről is beszélek, ugyanis a 

költségtérítés itt járna neki; mint országgyűlési képviselő, az üzemanyagkártyát megkapná, a 
lakhatási támogatást, ha erre jogosult, megkapná. Én a fizetésről beszélek, ugyanis itt a 
fizetésre gondoltam akkor, amikor a miniszterelnök, miniszter, kormánymegbízott – tudom, 
hogy nem túl népszerű a javaslat, én ezt ugyan értem, de a társadalmi igazságosságot nagyban 
szolgálná, az embereknek ez kifejezetten szimpatikus lenne –, a miniszterelnökhöz, 
miniszterhez, kormánymegbízotthoz, államtitkárhoz hasonlóan a fizetés, és nem a 
költségtérítések vonatkozásában, aki mellette még helyben vagy megyei politikai tisztséget 
betölt, az vagy ezzel csökkentett mértékű javadalmazásra legyen jogosult, tehát ez nyilván 
egy érdemi csökkenés, vagy döntse el, ugyanúgy, mint az előbb felsoroltak, hogy melyik 
javadalmazást veszi igénybe. Attól függetlenül, hogy elfogadják vagy nem fogadják el, a 
Jobbiknak ez egy következetes álláspontja a politikai álláshalmozással összefüggésben. 

 
ELNÖK: Ezzel kapcsolatban nekem az a problémám, hogy én azt elfogadom, hogy a 

meg nem dolgozott munkáért ne kapjon valaki tiszteletdíjat. De azt én nem szavazom meg, 
hogy az elvégzett munkáért ne kapjon tiszteletdíjat. Az a kérdés pedig, hogy 2014-től, úgy 
tudom, az önkormányzati képviselőség és egyáltalán a tisztség ki fogja zárni az országgyűlési 
képviselőséget, tehát összeférhetetlenné fogják tenni ezt, nemcsak a tisztségviselő, hanem a 
tagság tekintetében is. 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): A jelenleg beterjesztett önkormányzati törvényjavaslat 

szerint még külsős bizottsági tag sem lehet országgyűlési képviselő, tehát semmi. 
 
ELNÖK: Tehát ez a jövőre így vonatkozik. Én azért hajtok, hogy ez a törvényjavaslat 

a ciklusváltáskor lépjen hatályba. De ezt is rögzíteni fogjuk, és jövő héten erről is fogunk 
szavazni. Köszönöm szépen. 

Parancsoljon, képviselő úr! 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Még csak annyit, hogy akkor ezek szerint nyilvánvaló, 

hogy ha nem a ciklusváltáskor lép hatályba az új javadalmazási törvény, hanem jövő év 
szeptember 1-jén, akkor 2012. szeptember 1-jétől a 2014-es országgyűlési választásokig 
terjedő időszakra ez vonatkozna. Mi magunk is megfontolásra érdemesnek tartjuk, hogy a 
szeptember 1-jei, év közbeni hatálybalépés több szempontból nehézkes, egyrészt 
adóvonatkozásokban, másrészt pedig a lakás- meg az üzemanyag-beszerzés vonatkozásában. 
Főleg a lakáskérdés megoldása nem valószínű, hogy addig biztosítható. Épp ezért 
legkorábban is szerintem 2013. január 1-jétől lehet ezt elképzelni. De nyilván ez döntés 
kérdése, hogy esetleg 2014 tavaszáig nyúlik. Viszont ha mégis hatályba lép ebben a 
ciklusban, akkor azt, hogy válasszon a helyi vagy megyei tisztségviselés szerint megállapított 
javadalmazás és az országgyűlési képviselői fizetés között, ezt továbbra is fenntartjuk, 
hangsúlyozom, a társadalmi elvárások jegyében.  

 
ELNÖK: Én csak a magánvéleményemet mondom: én nem szeretek szerzett jogot 

elvenni. De rögzítjük, és a folytatás során fogunk róla szavazni. 
Képviselő urak, kérdezem, hogy kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) 
Én azt javaslom, azt kérem a bizottságtól, hogy ezt a mostani tárgyalást folytassuk. Az 

a kérés a bizottság munkatársaihoz, hogy az eddigi szavazásokat át kellene vezetni ezen a 
sillabuszon.  
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És akkor abban reménykedve, hogy a jövő héten hétfőn az interpellációk utáni időben 
tudnánk folytatni, a mai jelenlétet megköszönöm.  

A mai bizottsági ülést berekesztem.  
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 52 perc)  
  

Dr. Rubovszky György 
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 

 


