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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 
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az Országház főemelet 58. számú tanácstermében  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 25 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), az albizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Szeretettel köszöntöm az albizottság jelen lévő tagjait és a munkatársakat. 

Megállapítom, hogy dr. Vas Imre képviselő úr fogja helyettesíteni Bohács Zsolt 
képviselő urat, ezenkívül jelen vagyunk öten, tehát a bizottság határozatképes. 

Tisztelettel, egyetlen napirendi pontunk, a határozati javaslat tárgyalásának folytatása 
és lehetőség szerinti lezárása. Aki ezt támogatja, azt kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy egyhangú szavazással ezt a napirendet elfogadtuk. 

A határozati javaslat tárgyalásának folytatása 

ELNÖK: Tisztelettel, én nem tudom, végig kell-e menni azokon, amiket már 
végigtárgyaltunk. Azzal kapcsolatban van-e új észrevétel? Szakács Imre alelnök úrnak adom 
meg a szót.  

 
DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. 
Átböngészve a hivatal munkatársai által összeállított anyagot, az 5. oldal legalján, a 

dőlt betűs részben én javaslom, és ez az albizottság döntését igényli, ugyanis az van a 
szövegben, hogy „Az új szabályozás 2012. szeptember 1-je helyett ne igazodjon…”, én azt 
javaslom, hogy ez a „ne” szócska kerüljön ki. Javaslom, hogy szeptember helyett igazodjon 
az adóévhez - ez volt az első javaslatunk -, esetleg a 200 fős parlament megalakulásához, ha 
ez így elfogadható a bizottságnak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb észrevétel? Bárándy képviselő úrnak adom meg a 

szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tekintettel arra, hogy vagy nem volt, vagy én nem tudok róla, mert már nem voltam 

itt, formális szavazás arról a javaslatról, amit én előterjesztettem, nevezetesen, hogy bizonyos 
felszólalási minimum megléte nélkül ne lehessen teljes tiszteletdíjat kapni, ez nem szerepel a 
javaslatban, csupán a bizottsági ülésről való hiányzás. Ha erről volt szavazás, akkor 
tudomásul veszem, ha nem volt, akkor azt tisztelettel kérem, hogy legyen róla, mert nekünk 
ez egy abszolút konkrét és megfogható javaslatunk. Illetve kérdezném azt, hogy ez, amiről 
Szakács képviselőtársam is beszélt, hogy 2012. szeptember 1. helyett az adóévhez igazodjon, 
ez azt jelenti, hogy a hatályos 2013-tól lenne, vagy 2012 januárjától? Köszönöm szépen, 
ennyi lett volna. 

 
ELNÖK: 2013-tól, és azért egy félmondattal bele van csempészve az is, amit én 

szeretnék elérni, szeretném, ha lehetne a 200 fős parlament.  
Azt elmondom, hogy nem volt formális szavazás erről a kérdésről, de a végén már úgy 

alakult, hogy túl kevesen voltunk itt, akik szavazati joggal jelen lehettek, és én úgy 
gondoltam, hogy ezek a szavazások kerüljenek át a mai napra. Gyüre képviselő úr sem volt 
itt, és bár szót adhatok a helyettes frakciótagoknak, de nekik a határozathozatalban döntési 
jogosítványuk nincsen, ezért nem akartam azt, hogy fölbillenjen az egyensúly. 

Tehát összegezzük ezt a pontot, nehogy elsikkadjon. Ha én jól emlékszem, az volt az 
MSZP indítványa, hogy ülésszakonként minimum 15 perces felszólalási időkeretet kell ahhoz 
teljesíteni, hogy valaki megkapja a teljes összeget.  
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DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Így van. 
 
ELNÖK: És hogyha ez csak részben teljesül, akkor vonják le? 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Igen. Az volt a felvetés, hogy mivel itt a 

bizottsági jelenlét vonatkozásában a koncepció annyit tartalmaz, hogy a javadalmazás egy 
részét elveszítené, a mi javaslatunk e vonatkozásban is az, hogy a javadalmazás egy részét 
elveszítené, és ugyanezt javasoltam a bizottsági munkában való aktív részvétellel 
kapcsolatban is, tehát, hogy ott is szükséges volna egy minimális aktivitást megkövetelni a 
hozzászólások vonatkozásában. Ez volt a két javaslat a harmadik, egyébként úgy tűnik, hogy 
beépített javaslatunk mellett. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor bontsuk ketté a dolgot, egyszer úgy, mint 

bizottság, és egyszer úgy, mint a plenáris ülésen való részvétel. A bizottságnál az az 
indítvány, hogy ott is felszólaláshoz, vagy jelenléthez kössük? 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Én azt gondolom, hogy mind a kettő 

megkövetelhető, a jelenlét is, és az is, hogy a bizottsági üléseknek akár csak a tíz százalékán 
hozzászóljon valamelyik napirendi ponthoz. De ez abszolút finomítható, itt mi, ha úgy tetszik, 
egy elvi javaslatot tettünk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imre képviselő úr. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Ahhoz akartam hozzászólni, de Bárándy képviselő úr mást 

mondott, merthogy a bizottsági ülésen senki sem méri a felszólalás hosszát, maximum a 
felszólalások számát, de megmondom őszintén, bennem elég erős kérdéseket vet föl mind a 
kettő.  

 
ELNÖK: Tisztelettel, én azt indítványozom, először döntsük el azt a kérdést, hogy 

kívánjuk-e ezt szabályozni, vagy nem. Ha az albizottság úgy dönt, hogy szabályozza, akkor 
menjünk bele a részletekbe. Kérdezem, hogy a bizottság a jelenléten túlmenően a 
hozzászólások létét meg kívánja-e követelni, vagy azok elmaradását szankcionálni. Aki 
szeretné mérni a bizottsági munkát a hozzászólásokkal, kérem, az emelje föl a kezét. 
(Szavazás.) Kettő igen. Aki ez ellen van? (Szavazás.) Öt.  

És a plenáris ülésen? Ott pedig az van, én nem hiszem, hogy a mai szabályokon 
kellene változtatnunk. A mai szabály úgy szól, hogy ha a szavazások x százalékában, havi 
bontásban, távol van valaki igazolatlanul, akkor a távollét arányában elveszti a tiszteletdíját. 
Az egy más kérdés, hogy ha a frakcióvezető lágy szívű, és utólag igazolja, akkor nem vonják 
le. Először azt döntsük el, hogy kívánunk-e a jelenlegi szankciórendszeren változtatni a 
plenáris ülésekkel kapcsolatban. Aki szeretne változtatni, most szavazzon! (Szavazás.) Egy 
igen. Aki nem szeretne változtatni? (Szavazás.) Hat nem. Köszönöm szépen. 

Tehát a jelenlegi szankciókon nem változtatunk, a szavazásokról való igazolatlan 
távollét levonásra kerül, ez megmarad. 

Szilágyi Péter képviselő úr kért szót. 
 
SZILÁGYI PÉTER (LMP): Elnök úr, kapcsolódik az előbbiekben elhangzottakhoz, 

hogy szeretnék egy külön szavazást kérni - bár nem tudom, hogy jogosult vagyok-e erre -, a 
bizottsági helyettesítési lehetőséget szeretném, hogyha kivennénk a rendszerből.  
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ELNÖK: Kérem tisztelettel, egy pillanatra, ezzel kapcsolatban nekem az a 
legegyszerűbb, amellett, hogy lehet rajta vitatkozni, vagy érvelni mellette, de én 
leegyszerűsítem a dolgot, és megkérdezem a bizottságot, ki támogatja, hogy a bizottsági 
helyettesítés megszűnjön.  

Közben szót kér Vas Imre képviselő úr, úgyhogy előbb megadom a szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Ha jól emlékszem, ez az albizottság a javadalmazással 

foglalkozik, és a helyettesítés lehetősége pedig, ha jól emlékszem, a Házszabályban van 
benne. Ez egyébként túlterjeszkedne az albizottság kompetenciáján az én megítélésem szerint. 

 
ELNÖK: Ebben is sok igazság van, amit Vas Imre képviselő úr mondott, de azért a 

bizottsági munkában a helyettesítéssel kapcsolatban nekem az a kérésem, hogy az albizottság 
foglaljon abban állást, hogy egyáltalán javasol-e ilyet, amivel én egyébként egyetértek. Ki 
indítványozza azt, hogy a helyettesítés megszüntetése iránt lépjünk? (Szavazás.) Egy 
képviselő. Ki van ellene? (Szavazás.) Öt. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy. 

(Dr. Bárándy Gergely. Bocsánat, szabad egy megjegyzést?) Természetesen. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, csak indokolnám a 

tartózkodásomat. Én azt mondom, hogy ezt addig nem tudom megítélni, mert alapvetően és 
elvi szinten egyetértek vele, amíg nem dől az el, hogy milyen összeférhetetlenségi szabályok 
vonatkoznak majd a képviselőkre. Hogyha nem lehetnek se polgármesterek, se önkormányzati 
képviselők, se egyéb olyan tisztséget nem tudnak betölteni - zárójelben mondom egyébként, 
hogy számomra elképzelhető lenne, hogy kormánytag se lehessen képviselő, tehát addig 
szüneteljen a képviselői mandátuma, egyszerűen a hatalmi ágak megosztásának elve miatt -, 
tehát magyarán, amíg nem tudjuk, hogy ez hogyan fog kinézni, addig azt nem tudom 
megmondani, hogy ez reális felvetés-e, vagy sem. Hogyha nem szűnik meg, így marad, mint 
most, akkor működésképtelenné válnak a bizottságok. Hogyha az összeférhetetlenségi 
szabályok úgy alakulnak, ahogy mi is jónak látnánk egyébként, akkor meg azt gondolom, 
hogy nyugodtan meg lehet majd szüntetni ezt. Tehát én akkor tudok ebben majd állást 
foglalni, ha és amennyiben látjuk a környező törvényjavaslatokat, és én ezért tartózkodom. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úr. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm. Az államtitkárok meg a miniszterek ma sem 

lehetnek, vagy a kormánymegbízottak a bizottság tagjai. (Dr. Bárándy Gergely: Lehetnek, de 
most itt a bizottsági munkáról volt szó.) 

 
ELNÖK: Ezen már túl vagyunk. Hozzáteszem, hogy a most elkészített koncepció 

utolsó oldalára tessenek szívesek lenni lépni, és itt is van egy LMP-javaslat az 
összeférhetetlenségről. Jól kezdődik, hogy a miniszterelnök sem lehet országgyűlési 
képviselő; tudom, hogy sok helyen van. Nagyon furcsa, hogy a miniszterelnök nem lehet, de 
eszerint a miniszterek lehetnének. (Dr. Bárándy Gergely: Ez tényleg nem jó. Akkor a kormány 
egyetlen tagja sem lehetne. Ha megszűnik a kormánytisztsége, akkor visszajön képviselőnek.) 

 
ELNÖK: Tessenek kijavítani, ha rosszul tudom, a most beterjesztett önkormányzati 

törvény kizárja az önkormányzati képviselőséget is? (Közbeszólások: Nem.) 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Amennyire én emlékszem, más államhatalmi tevékenységet 

az önkormányzati képviselő, így aztán a polgármester és az alpolgármester sem. Egyébként 
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nem írja le, hogy országgyűlési képviselő, hanem mintha olyan szöveget használna, hogy más 
államhatalmi szervnél, államigazgatási szervnél nem tölthet be funkciót. Tehát nem így van 
leírva, de a dologból kijön, és ezenkívül még szigorúbban szabályozza a polgármestert, a 
főállású polgármestert, alpolgármestert, aki a tudományos, oktatói, művészeti és 
sporttevékenységen kívül semmi mást nem végezhet. A társadalmi megbízatásúra és az 
önkormányzati képviselőre, a külsős bizottsági tagra olyasmi megfogalmazás van, hogy más 
állami szervnél nem tölthet be semmilyen tisztséget. A köztisztviselő sem lehet olyan helyen, 
ami érintkezik az önkormányzattal. 

 
ELNÖK: A Házban olyan hangzott el, ha jól emlékszem, napirend előtt, hogy csak a 

polgármesterség összeférhetetlen az új törvény szerint. Nem én mondtam, becsülettel 
elismerem, hogy nem néztem meg ilyen mélységig. Egyébként én itt, ennél a pontnál arra 
hivatkozok, amit Vas képviselő úr mondott, hogy ez aztán tényleg nem a mi albizottságunk 
feladat- és hatásköre, hogy összeférhetetlenségi szabályokat vessünk föl, úgyhogy az a 
javaslatom, hogy mint a mi feladatunkon kívül eső kérdés, ebben a kérdéskörben ne 
foglaljunk állást. Ezt elfogadja-e az albizottság?  

 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Én szeretném, ha állást foglalnánk ebben is.  
 
ELNÖK: Jó. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Én nem, én csak indoknak mondtam az 

előbbieket a tartózkodásom okán. Ezt én nem vetem föl biztosan, mert én is úgy gondolom, 
hogy nem a mi kompetenciánk. 

 
ELNÖK: Jó, köszönöm. Gyüre képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Albizottság! A Jobbiknak, ezt minden jelenlévő országgyűlési képviselő tudja 

- főleg Novák Előd tolmácsolásában -, a plenáris ülésen hányszor hangzott el a politikusi 
álláshalmozás tilalma. Tehát mi nagyon egyetértünk az LMP-nek ezzel a javaslatával, illetve 
mi magunk is előterjesztettünk már többször ilyen jellegű törvénymódosítást, az új 
alaptörvény előkészítése során is betettük ezeket a pontokat az alaptörvénybe, ezért itt is 
megragadjuk az alkalmat, hogy mi a magunk részéről ezt javasoljuk azzal, hogy mi ezt még 
kibővítenénk a miniszterelnökre, miniszterekre, államtitkárra, főállású polgármesterre és a 
nem főállású polgármesterre is, a főpolgármesterre, az alpolgármesterekre és a megyei 
közgyűlés elnökére, alelnökére, illetve az önkormányzati képviselőkre, valamint a 
kormányhivatal vezetőire is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tisztelettel, én a következőt kérdezem a bizottságtól: ki érzi úgy - ugyanis 

nem akarok vitát nyitni az összeférhetetlenség szabályainak tartalmi részéről -, hogy ez a mi 
bizottságunk hatásköre, aki igen, azt kérem, hogy támogassa. Én nem állást akarok foglalni, 
csak kérdezem, hogy mi foglalkozzunk-e vele ebben a témában. (Szavazás.) Egy igen. Ki érzi 
úgy, hogy nem a mi hatáskörünk. (Szavazás.) Hat nem. 

Ezt a kérdést kivesszük. Hozzáteszem, hogy nem érdemben foglaltunk állást az 
összeférhetetlenségi szabályról, hanem hatáskör és illetékesség hiányában.  

Hadd mondjam el, képviselő úr, hogy a mentelmi bizottság keretein belül mi is 
lelkesen fordultunk különböző szabályokkal a házelnökhöz módosítással, de azt sem hozom 
ide, mert az sem a javadalmazással függ össze. 
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Kérdezem a bizottságtól, hogy milyen kérdésben kell még állást foglalnunk, mert 
ahogy végignéztem, mindenről beszéltünk már. (Közbeszólások: Az üzemanyagról még nem 
döntöttünk.) 

Igen, az üzemanyag. Nekem van egy olyan indítványom, és ezt szeretném elmondani, 
hogy az üzemanyagkártyánál kizárólag az egyéni képviselőknek tartom reálisnak - listás 
vagyok, szeretném mondani -, tehát nem tudom a listás képviselőknek ezt az utazási 
többletköltséget honorálni, mert azzal ellenőrizhetetlenné teszem az egészet. Az egyéni 
képviselőknél én hajlok arra, hogy ennek az alapdíjnak, amit a budapestiek kapnak, a kétezer 
kilométerre elegendő üzemanyagot bontsuk ketté valahogyan úgy, hogy az egyéni 
választókerület mérete legyen az egyik szorzószám alapja, a másik szorzószám pedig a 
választókerület területén lévő települések száma. Ugye, ez a lényeg, hogy a települések 
száma?  

Vitányi képviselő úr! 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Szeretném kérdezni, hogy úgy értelmezed, hogy az 

alapot megkapná a listás képviselő is, és a többletet csak az egyéni képviselő kapná meg? 
 
ELNÖK: Gyakorlatilag a Budapesttől való távolság okán a koncepcióban szereplő 

üzemanyag-mennyiséget mindenki megkapná az itteni besorolás szerint, függetlenül attól, 
hogy listás vagy egyéni képviselő, mert a listásnak ugyanúgy föl kell járnia a parlamentbe, 
mint az egyéninek. Az egyéninek viszont van olyan feladata, hogy a saját választókerületét 
helyben járja. Abból a szempontból viszont én úgy érzem, közömbös, hogy az ő 
választókerülete milyen messze van Budapesttől. Nem tudom, hogyan tudjuk mérni a területét 
a választókerületnek. Ezt a múltkor is megkérdeztem, de nem kaptam rá választ. 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Ha jól emlékszem, a statisztikai könyvekben mindenhol 

megvan minden önkormányzat területe, és azt csak össze kell vetni a választókerületekről 
szóló minisztertanácsi rendelettel. Az látszik egyébként, ha már először az önkormányzatok 
számát nézzük, akkor a legkevesebb az egy, és van olyan, ahol száz körül van a települések 
száma. Ha nagyobbak lesznek a választókörzetek, nyilván, 100-200 közötti településes egyéni 
körzet is biztosan lesz. 

 
ELNÖK: Főleg, ha dupla körzetet kap valaki, például Zala megyében, ahol 250 meg 

300 lélekszámú települések vannak. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Igen, egyébként a 105. is Zala megyében van.  
 
ELNÖK: Persze, a zalaszentgróti választókerület a legnagyobb, tudomásom szerint.  
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Azt kellene eldönteni, hogy mennyit akarunk adni 

összességében, hogy ezer vagy kétezer kilométert pluszban, mert a kettőt egyébként 
valószínűleg, 50-50 százalékban kellene elosztani. Tehát az, akinek egy települése van, 
például a települések miatt ne kapjon többletet. 

 
ELNÖK: Az nem kap. A távolságot mindenki megkapja, a debreceni is megkapja 

például a négyezer kilométerre járó üzemanyagot, és ő nem kap többletet. 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Ahány település van a választókerületben, annyiszor 

tíz kilométert kap, ha száz van, akkor ezer kilométert, ha 50, akkor 500 kilométert. Emellett 
én határozottan ellenzem, de majd mindjárt elmondom. 
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ELNÖK: Akkor hallgassuk meg ezt, mielőtt a részletekbe bocsátkoznánk. 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót.  
A Jobbik Magyarországért Mozgalom részéről határozottan ellenzem, hogy külön 

legyenek választva az egyéni választókerületben megválasztott képviselők és az összes többi, 
mert ez szerintem a mandátumegyenlőség elvét maximálisan sérti. Illetőleg szerintem egy 
olyan alapelvet is sért, hogy ha egy egyéni választókerület választott meg egyéniben egy 
képviselőt, de ha ugyanúgy egy megye választott meg egy megyei képviselőt, akkor a megyei 
képviselő mondhatná, hogy neki az egész megyében kell jönni-mennie, mert ő az egész 
megye választópolgárainak bizalmát bírja, az országos listáról bejutó pedig az egész országot, 
úgyhogy szerintem itt a logika nem jó. Én nem látom annak lehetőségét, hogy itt különbséget 
tegyünk mandátum és mandátum között. Vagy mindenkinek járjon, vagy senkinek, ez az 
álláspontom. 

 
ELNÖK: De képviselő úr, a mandátumegyenlőség elvét az is sérti, hogy Kósa Lajos 

háromszor annyi közlekedési térítést kap, mint a budapesti képviselő. Ebből a logikából az 
következik, hogy mindenki kapjon 15 liter üzemanyagot havonta.  

 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Én ellenzem. 
 
ELNÖK: Szakács Imre képviselő úr! 
 
DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Köszönöm. Nem akarnék igazán vitatkozni Gyüre 

Csabával, de szerintem a mandátumegyenlőség annyit jelent, hogy itt a parlamentben 
ugyanolyan szavazata van a listás képviselőnek, mint az egyéninek. Itt most mi arról 
beszélünk, hogy valakinek a képviselők közül a munkájával kapcsolatosan felmerülő 
költségeit milyen módon finanszírozza az Országgyűlés. Énszerintem ennek semmi köze a 
mandátumegyenlőséghez, de én tisztában vagyok azzal, hogy a listás képviselőknek mindig 
nagy fájdalom volt - én 1998 óta vagyok képviselő, és mindig egyéniben nyertem, de 
érzékeltem -, mindig problémát okoz, mintha az egyéni egy kicsit magasabb szintű lenne. Ez 
csak abban mutatkozik meg, hogy az elismert költségei az egyéninek magasabbak. A 
pártlistás, megyei listás szavazásnál elvben nem a személyre szavaznak, ha jól tudom, akkor 
csak az első 3-5 személy van a listán, hanem az adott jelölő szervezetre, pártra szavaznak a 
választópolgárok. Szerintem nem teljesen kifogástalan az a logika, amivel indokolta a 
javaslatát, az álláspontját. 

 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úr. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Konkrét javaslatot tennék, nekem tetszik, hogy 

településenként tíz kilométer, és négyzetkilométerenként egy kilométer. A 93 ezer 
négyzetkilométert most a 176 képviselőnél - egyébként 528 négyzetkilométer egy átlagos 
választókörzet -, de persze van olyan budapesti, szerintem, amelyik 3 négyzetkilométernél 
nincs több, és valószínűleg van olyan is, amelyik ezer négyzetkilométer körül van. Ha a 100 
településes kap ezer kilométert, és valószínűleg a 176 körzetnél ezer négyzetkilométernél 
nagyobb nincs, akkor így kap kétezer kilométert az, aki a legnagyobb létszámú és legnagyobb 
területű. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Szóval, én azt ellenzem, hogy egy fővárosi kerületi 
egyéni képviselő vagy egy városi egyéni képviselő egyéni mivoltja révén bármilyen 
többlettámogatást kapjon. 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Például nekem két településem van, és körülbelül 10 

négyzetkilométer van, akkor 12 kilométer járna pluszban. Aki budapesti kerületben van, az 
egypár kilométer, aminek nincs jelentősége. Csak, hogyha egyféle számítást akarunk, akkor a 
8-10-15-20 kilométert nem lehet szerintem megspórolni, és így egyszerűbb a számítás. 

 
ELNÖK: Én úgy képzelném el, hogy lehessen további kétezerre úgy kapni 

többlettámogatást - kétezer jár egy fővárosinak -, hogy ezer kilométer többletet lehessen kapni 
a területre, de úgy, hogy akinek 150 négyzetkilométer fölött van a választókerülete, akkor 
kapja meg az ezer kilométer felét, és 300 fölött kapja meg az ezer kilométert. A települési 
létszámnál pedig például tízig nem kap semmit, tíz fölött megkapja a húsz százalékot, 50 
fölött pedig megkapja a száz százalékát. Én valami hasonlót tudok elképzelni.  

Az elvet kell eldönteni, és a részletekbe majd bele lehet menni. Attól viszont óva intek 
mindenkit, hogy a települések négyzetméterszámát adjuk meg, és a gazdasági hivatal ezek 
alapján szorozgasson egyéni képviselőként. Legyen valami olyan besorolás, mint itt ez a 
kétezer, vagy hasonló. A fele a kétezernek a területre, és akkor ezt is két sávban vegyék fel. 
Ha valakinek egy választókerület, egy önkormányzat és egy település van, pontosabban olyan 
is van, hogy másfél, és olyan önkormányzat is van, ahol két országgyűlési képviselő is van. 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): De olyan is van, hogy mind a kettő közös másikkal. Nekem 

például Ferencváros déli része és Pesterzsébet északi része van. Az önkormányzatok számába 
mind a kettő beleszámít, megjegyzem, úgysem fogja azt a határt túlhaladni, úgyhogy 
mindegy, hogyan számoljuk. 

 
DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Igen, de nem önkormányzatról van szó, hanem 

településről, és Budapest egy település. (Beszélgetés, közbeszólások.) 
 
ELNÖK: De azt is kategorizáljuk, ne az legyen, hogy nullától kezdve mindenki kap 

valamennyit, mert én így is félek egy kicsit, az eredeti elképzelés ugyanis az volt, hogy a 
képviselők egy bizottsági feladatot ellátnak a helyettes államtitkári vagy államtitkári 
fizetésért, és ehhez képest egy kicsit szárnyaltunk az indítványunkkal, úgyhogy nem 
szeretném már azt is túlszárnyalni. A koncepció ez, aztán majd a kodifikációnál a részleteket 
kitöltik.  

Most az üzemanyag kérdéséről döntsünk. Úgy teszem föl a kérdést, hogy a 
választókerületi központ és a főváros távolságával kapcsolatos kérdésben a Lázár-féle 
koncepció számait javasoljuk elfogadni azokkal, amilyen kiegészítésekről itt szó volt, hogy a 
Budapesten kívüli, de száz kilométeren belüli.  

Az egyéni képviselőkre az a javaslatom nekem, hogy ezer kilométerre elegendő 
üzemanyagot kapjon a választókerület mérete alapján úgy, hogy x mennyiségig az 50 
százalékát, és x mennyiség fölött meg a százat, de én most nem tudom hasból eldönteni, hogy 
ez hány négyzetkilométer legyen. 150 négyzetkilométer alatt nem kap többletköltséget, csak a 
távolsági pénzét, és 150-300-ig kap 500-at, továbbá 300 fölött ezer kilométernek megfelelő 
üzemanyagot. Aki ezt így elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Öt igen. 
Ellene? (Szavazás.) Egy. Tartózkodás? (Szavazás.) Egy. Köszönöm. 

A Jobbikot meg kell követnem, mert azt mondtam múltkor, véletlenül Apáti képviselő 
úrnak, hogy Gyüre képviselő úr megszavazta ezeket a módosításokat, de utánanéztünk, nem 
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szavazta meg, úgyhogy én rosszul tájékoztattam Apáti képviselő urat, ezt kész vagyok előtte 
is elismételni.  

 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm.  
 
ELNÖK: A következő, hogy a másik ezer kilométerre adandó üzemanyag alapjául 

pedig a településszámokat vegyük, hogy például 25-ig kapja meg az 50 százalékot, és 50 
település felett kapja meg a 100 százalékot, azaz 25 alatt nem kap többletköltséget. Aki ezt 
támogatja, kérem, jelezze. (Szavazás.) Öt igen. Ellene? (Szavazás.) Egy nem. Tartózkodás? 
(Szavazás.) Egy. Köszönöm. 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Még nem döntöttünk, elnök úr, arról, hogy aki nem 

személygépkocsival vagy motorkerékpárral közlekedik, és az volt a javaslatom erre, hogy 
kapja meg azt az összeget, amit kizárólag közösségi közlekedésre szán, minthogyha 1500-
2000 köbcentiméter közötti benzines autója lenne. Így konkrétan meghatároztuk az összeget, 
a kilométert, mindent ugyanúgy kiszámolunk, és az üzemanyag árát megkapja, de azzal, hogy 
csak közösségi közlekedésre költheti, és ugyanúgy elveszti, hogyha nem arra költötte el. 

 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Ezt számlával kell igazolni minden egyes 

alkalommal? 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Nem, azt beszéltük, hogy kártyát kap, amivel bármilyen 

közösségi közlekedést igénybe vehet, és ha bérletet vesz, akkor azt, ha volánbuszra vált 
jegyet, akkor oda. Mást egyébként nem lehet, de megjegyzem, szerintem 2-3 képviselőnél 
nincs több ilyen, aki a közösségi közlekedést használja; én a Fidesz-frakcióból egyet tudok, 
aki tömegközlekedést használ. 

 
ELNÖK: Nekem csak az a bajom ezzel, hogy tulajdonképpen pénzt adtunk. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Igen, de csak közösségi közlekedésre költheti. 
 
ELNÖK: Jó.  
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Én nem kívánok ebbe hivatalosan beleszólni 

(Mikrofon nélkül.), de volt erre egy megoldás, hogy a képviselői kártyával föl lehetett szállni a 
buszra meg a villamosra. Tehát én azt gondolom, ha már akarunk ilyet biztosítani, akkor 
ebben lenne érdemes gondolkodnunk, hogy ezt visszaállítsuk.  

 
ELNÖK: Képviselő urak, szeretnék valamit ijesztgetésül fölvetni. Hogyha megkapjuk 

azt a jogot, hogy kártyával vagy képviselői igazolvánnyal utazunk, akkor igényt tarthatunk az 
üzemanyag-térítésre?  

 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Az egy kisegítő lehetőség. (Derültség.) Ha bejövök 

kocsival a városba, utána metróval, villamossal, trolival lehet továbbmenni. 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Persze! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Európa minden országában adják.  
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ELNÖK: Igen, és köztudott, hogy a Budapestre feljött képviselők itt tartják a 
kocsijukat a parlamenti parkolóban, mert mindenütt fizetni kell, és nem kaphat ingyen helyet 
sehol.  

 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Arról foglaltunk már állást, hogy ez a térítés milyen 

ciklusra vonatkozik, hogy évi elszámolás vagy milyen? 
 
ELNÖK: Erről beszéltünk, csak nem foglaltunk állást róla, de volt szó róla, hogy 

évente vagy parlamenti ciklusonként. Tehát, hogy naptári év, vagy a parlamenti ciklus legyen, 
ami négy évet jelent. Ezt bízzuk a kodifikátorokra, magyarul, azt nem akarjuk csinálni, hogy 
havonta legyen elszámolás, hogy legyen valamilyen mozgástér. (Egyeztetés.) 

Van-e még nyitott kérdésünk, képviselő urak!  
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): A közösségi közlekedést még tegye föl, elnök úr, 

szavazásra. 
 
ELNÖK: Igen. Tehát javasoljuk kisegítő szabályként a tömegközlekedés 

ingyenességének biztosítását? Úgy gondoljuk, hogy MÁV, távolsági autóbusz… 
(Közbeszólások, zaj.) Indítványozzuk! Alá tudjuk támasztani, mert az állami támogatás se a 
MÁV, se a különböző tömegközlekedési eszközök felé nem csökkent, sőt, csak kiszúrtunk 
magunkkal. Én elfogadom, hogy ez abban az időben történt, de ez egy egységes szavazás volt 
akkor, ezt el kell ismerni.  

Most szavazzuk meg, hogy javasoljuk a tömegközlekedés ingyenessé tételét, mint 
ahogyan ez volt. Aki ezt támogatja, azt kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Öt 
igen. Tartózkodás? (Szavazás.) Két tartózkodás. Köszönöm. 

Uraim! Van-e még valami? (Közbeszólások: Lakhatás.) 
A lakhatással kapcsolatban én azt mondom, hogy egy, maximum másfél szobás lakást 

biztosítson képviselőnként a parlament, és a négyzetméteraránytól pedig óvakodjunk. Nekem 
ez a belvárossal kapcsolatos álláspontom, de ez egyébként úgyis a Házon múlik, mert a Ház 
fogja fölhajtani lakásokat, nem mi.  

Vas képviselő úr! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Megjegyzem, a kétszobás panellakások szabvány szerint 56 

négyzetméteresek, tehát még egy kétszobás panellakást sem kapna a képviselő, hogyha ez az 
50 négyzetméteres maximum lenne. A lakások körülbelül 60 százaléka, még a 
panellakásoknál is 56 négyzetméteres. 

 
ELNÖK: Hála isten, hogy Budapest belvárosában nincs sok panellakás, de tudom, 

hogy a külső kerületek viszont tele vannak. Én a négyzetméterkorlátot nem támogatnám.  
Aki elfogadja, hogy egy, maximum kétszobás lakás legyen, de ez a Ház feladata, 

kérem, jelezze! (Szavazás.) Szintén öt igen. Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. 
Van még egyéb? (Egyeztetés.) Köszönöm szépen. 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): A telefont elvetettük? 
 
ELNÖK: Ott nem volt ellenjavaslat, és amire nem teszünk javaslatot, ott a Lázár-féle 

koncepció marad. 
Tisztelettel, akkor ebből az anyagból készítünk egy koncepciót, egy egységes anyagot, 

azt kiosztom mindenkinek, és el fogjuk dönteni azután, hogy még össze kell-e jönnünk, vagy 
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azt továbbíthatom. Lehet, hogy meg is tudjuk csinálni valamelyik alkotmányügyi bizottsági 
ülésen. 

 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Az egységeset is meg kellene szavaznunk. 
 
ELNÖK: Én kész vagyok rá. Fogunk annyit ülni az alkotmányügyi bizottságban, hogy 

lesz rá idő, össze fogunk nőni a végére. 
Tisztelettel, nagyon köszönöm a jelenlétet. A mai napot lezártam, az ülést 

berekesztem.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 13 perc)  
  

Dr. Rubovszky György 
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


