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A 1Vlagyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséróZ szóló, T/1220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. ~-ában, 102. ~-a (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően -

bizottsági módosító javaslatot

Bizottságü módosító javaslat

- A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)

változásaként, a törvényjavaslat 75. ~ (5) bekezdésének a következő módosításátjavasoljuk:

�Az Ok.Tv. 6 . §-árak (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

�(1) A pártok képviselőcsoportjai, valamint a képviselők számára az Országgyűlés hivatali szervezete
az Országgyűlés épületében vagy ahhoz közeli épületben - térítésmentesen - munkavégzésre alkalmas
irodahelyiségeket és a képviselőcsoportok működéséhez, illetőleg a képviselők munkájához
szükséges alapellátást (irodai berendezést, felszerelést stb.) . valamint - az erre rendelkezésre álló
költségvetési keret erejéig - a képviselők munkavégzésére alkalmas internet-elérést biztosít . A
képviselőcsoportok számára biztosított irodahelyiségekben kell elhelyezni a munkájukat segítő
köztisztviselőket is, illetve a képviselőcsoport illetménykerete terhére foglalkoztatott
köztisztviselőnek nem minősülő munkavállalókat is . A képviselőcsoport - képviselőnként - és a
független képviselő a hivatali feladatok folyamatos ellátására havonta a képviselő i alapdíj 15%-ának
megfelelő ellátási keretet jogosult felhasználni az Országgyűlés hivatali szervezete költségvetésébő l .
(2) A képviselőcsoportok munkáját segítő köztisztvisel ők alkalmazásának pénzügyi feltételeit
(illetmény, költségtérítések) az Országgyűlés hivatali-szervezete költségvetésébő l kell biztosítani .
Minden képviselőcsoport tizenhárom köztisztviselőre tarthat igényt, valamint minden ötödik tagja
után további két - töredékszámítás esetén harmadik tagja után egy - felső- vagy középfokú iskolai



végzettségű köztisztviselő , illetve köztisztviselőnek nem minősülő munkavállaló alkalmazására
jogosult, azonban a köztisztvisel ők létszáma a képviselőcsoport tagjainak számát nem haladhatja
meg. A képviselőcsoportok a megállapított köztisztvisel ői létszám

a) 20%-a után főtanácsadói,
b) 20%-a után tanácsadói,
c) 30%-a után az I . besorolási osztály 9. fokozata,
d) 30%-a után a II . besorolási osztály 10 . fizetési fokozata

szerinti, illetménykiegészítéssel növelt és a töredékszámításokat is figyelembe vevő illetménykeretre
jogosultak. Az illetménykeret terhére megbízási jogviszony is létesíthető .
Az 1992 . évi XXIII. törvény által kötelezően elő írt egyéb juttatásokat az Országgyűlés Hivatali
szervezetének költségvetéséből kell biztosítani. A közigazgatási szerv mérlegelési jogkörébe tartozó
juttatások biztosítására, valamint jutalmazásra a képviselőcsoportok a megállapított éves bérkeretük
10%-ónak megfelelő fedezetre jogosultak, amelynek terhére azonban köztisztviselő nem
alkalmazható .
(3) A képviselők részére az Országgyűlés hivatali szervezete - irodahelyiség rendelkezésre bocsátása
nélkül - képviselőnként egy személy alkalmazásának pénzügyi feltételeit (személyi juttatásokat és
annak járulékait) biztosítja. A képviselő az alkalmazottját határozott idejű szerződéssel, mandátuma
időtartama alatt munkajogi jogviszonyban, vagy polgári jogi jogviszonyban foglalkoztathatja . A
képviselő vállalkozóval is megállapodhat képviselő i munkája segítésérő l . A képviselő az alapdíjának
50%-a erejéig számolhat el alkalmazottra, illetőleg vállalkozóra vonatkozó kiadást, amely nem
tartalmazza a kifizetett összeg társadalombiztosítási járulékát vagy általános forgalmi adóját . A
feladat ellátására, illetőleg vállalkozásra vonatkozó szerződést - az Országgyűlés hivatali szervezete
előzetes ellenjegyzésével - a képviselő köti meg az alkalmazottal, illetőleg a vállalkozóval . Az
alkalmazással, illetőleg a vállalkozással járó, jogszabályon alapuló nyilvántartási, bejelentési és
elszámolási kötelezéttségeket az Országgyűlés hivatali szervezete teljesíti ."

Indokolás

Az országgyűlési képviselők távmunkájának lehetőségét az Országgyűlés vezetése a hálózati hozzáférésen
keresztül kívánja biztosítani . Ahhoz, hogy a jelenleg rendelkezésre álló belső hálózati adatokat a
képviselők az Országgyűlésen kívülről is elérhessék, olyan technológiák bevezetésére van szükség,
melynek költségei a központi költségvetést terhelik.

Budapest, 2002 . november 28.
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