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2008. évi	 törvény

az országgyű lési képviselők jogállásáról, valamint juttatásairól szóló egyes törvénye k

módosításáró l

1 . §

Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990 . évi LV . törvény a 3 . §-t követően a
következő 3/A. §-sal egészül ki :

„3/A. (1) Az Alkotmány 20/A . § (1) bekezdés f) pontjában foglalt mandátummegsz űnés
bekövetkezésének megvizsgálására az Országgyűlés elnöke az Országgyűlés Mentelmi ,
összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottságát kéri fel, és ezt az Országgy ű lés következő
ülésnapján bejelenti .

(2) A Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság a határozat i
javaslatát legkésőbb harminc napon belül terjeszti be az Országgyű léshez.

(3) Az Országgyűlés az ügyben vita nélkül határoz. A mandátum megszűnése
tárgyában hozott döntéshez a képviselők kétharmadának a szavazata szükséges .”

2 . §

Az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló 1990 .
évi LVI. törvény (a továbbiakban : Tv.) a következő 9/A. §-sal egészül ki :

„9/A. § (1) Ha a képvisel ő megbízatása cselekvőképességét korlátozó vagy kizáró
gondnokság alá helyezése miatt megszűnik, továbbá ha betegsége, vagy balesete következtébe n
egészségkárosodásának rokkantságot elérő mértékét a vonatkozó társadalombiztosítás i
jogszabályok szerint megállapították, vagy saját megítélése szerint a közszereplésre
nyilvánvalóan alkalmatlanná vált és a fenti okok miatt megbízatásáról lemond, megbízatásána k
megszűnésétő l számított hat hónapig – a megbízatás megsz űnését megelőző hathavi tiszteletdíja
havi átlagának megfelelő – havi ellátásra jogosult .

(2) Az országgyűlési képviselő halála esetén – ha egyéb tisztségére való tekintette l
ilyen juttatásban egyébként nem részesülne – özvegyét (ennek hiányában örökösét) eg y
összegben az országgyűlési képviselő hathavi tiszteletdíjának megfelel ő összegű juttatás illet i
meg. E juttatásból egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot fizetni nem kell, továbbá az a
hozzátartozói nyugellátás megállapításakor a havi átlagkereset alapjául szolgáló keresetként ne m
vehető figyelembe .”

3 . §

Ez a törvény 2008 . november 1-jén lép hatályba azzal, hogy a Tv . e törvény 2. § -ával
megállapított 9/A. § (2) bekezdésének rendelkezéseit az országgyűlési képviselők 2006. évi
általános választását követő esetekre is alkalmazni kell .
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INDOKOLÁS

Az Alkotmány 20/A . § (1) bekezdés f) pontjában foglalt mandátummegszűnés megvizsgálására
az Országgyűlés elnöke az Országgy ű lés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló
bizottságát kéri fel, és erről az Országgyű lést tájékoztatja . A bizottság harminc napon belül

javaslatot készít. Ezt követően határoz az Országgyű lés a mandátum megszűnéséről a képviselők
kétharmadának szavazatával . A bizottság és az Országgyűlés részletes eljárási szabályait a
Házszabály módosítása tartalmazza.
Indokolt, hogy képviselő ne pusztán az országgyűlés mandátumának lejártakor részesüljö n
„végkielégítésszerű” ellátásban, hanem emberi, családi drámák bekövetkeztekor is . A társadalmi
szolidaritás indokolt a súlyosan beteggé, vagy rokkanttá váló képvisel őkkel szemben is . A
méltóságteljes visszavonulás lehet őségét meg kell teremteni azok számára is, akik ugyan ne m

minősülnek rokkantnak, de saját megítélésük szerint a betegségük vagy balesetük miat t
bekövetkezett testi-lelki károsodásuk elviselhetetlenné, gyötrelmessé teszik számukra a nyilvános
közszereplést .
Európa számos parlamenti demokráciájának mintájára a legsúlyosabb emberi dráma a halá l
esetére is szabályozza a törvényjavaslat az özvegyeknek, az örökösöknek járó hat havi ellátást . Az
állami vezetők esetére a 2006. évi LVII. tv. 11 . § (3) bekezdése már tartalmaz hasonló
rendelkezést . A közjogi méltóságokra is vannak analóg szabályok .
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Tisztelt Elnök Asszony !

Az Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottsága — a
Házszabály 85 . § (2) bekezdése alapján — benyújtja a mellékelt, az országgy űlési képviselők
jogállásáról, valamint juttatásairól szóló egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslatot .

A törvényjavaslat elfogadásához az Alkotmány 20 . § (4) és (6) bekezdései alapján a jelen lévő
országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges .

A Házszabály 99 . § (1) bekezdése alapján kezdeményezzük a törvényjavaslat sürg ős
tárgyalását .

Budapest, 2008. szeptember
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