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a politikusi álláshalmozás felszámolása érdekében
a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkáro k

jogállásáról szóló 2010 . évi XLIII . törvény módosításáró l

1 . §

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII . törvény 38 . §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„38. § (1) A miniszter normatív utasítással kiemelt fontosságú feladat ellátására miniszter i
biztost nevezhet ki .

(2) Miniszteri biztossá
a) államtitkár, közigazgatási államtitkár vagy helyettes államtitkár az eredeti feladatköréve l

összefüggő , tovább á
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó személy

a miniszter feladatkörébe tartozó feladat ellátására nevezhet ő ki .
(3) A miniszteri biztos nem lehet országgyűlési képviselő, polgármester, települési

önkormányzat képviselő-testületének tagja, fővárosi, illetve megyei közgyűlés tagja .
Miniszteri biztos egyéb jogviszonyban kinevezése id őtartama alatt nem állhat. E törvény
alkalmazásában egyéb jogviszonynak min ősül a munkaviszony, állami vezetői szolgálati
jogviszony, fennálló kormányzati szolgálati jogviszony esetén közszolgálati jogviszony,
közalkalmazotti jogviszony, bírósági szolgálati, igazság űgyi alkalmazotti szolgálati, illetve
munkaviszony, ügyészségi, hivatásos (szerződéses) szolgálati jogviszony, ösztöndíjas
foglalkoztatási jogviszony, bedolgozói munkaviszony, a munkavégzési kötelezettsége t
magában foglaló szövetkezeti tagsági viszony, a szakcsoporti tagsági viszony, a vállalkozás i
és megbízási szerződésen alapuló, valamint a személyes közreműködéssel járó gazdasági és
polgári jogi társasági vagy egyéni cég tagjaként végzett tevékenység, az ügyvédi és az egyéni
vállalkozói tevékenység.

(4) A miniszteri biztos kinevezését megel őzően a javasolt személyről a miniszter
tájékoztatja a kormányzati tevékenység összehangolásáért felel ős minisztérium közigazgatási
államtitkárát, aki a javaslattal szemben, a tájékoztatást követő tizenöt napon belül kifogással
élhet. A kifogásolt személy nem nevezhető ki miniszteri biztossá.

(5) A miniszteri biztos tevékenységét az őt kinevező miniszter irányítja.
(6) A miniszteri biztos megbízatása meghatározott id őre, de legfeljebb hat hónapra szól . A

miniszteri biztos e megbízatása az államtitkári, közigazgatási államtitkári vagy helyette s
államtitkári megbízatásának megszűnésével megszűnik. A miniszteri biztos e megbízatás a
megszűnik az őt kinevező miniszter megbízatása megszűnésével.

(7) A (2) bekezdés a) pontja alapján kinevezett miniszteri biztos e tevékenységére
tekintettel az (1) bekezdés szerinti normatív utasításban meghatározott, legfeljebb a (8 )
bekezdés szerinti illetménynek megfelel ő összegű díjazást kaphat .

(8) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott miniszteri biztos helyettes államtitkár i
illetménynek megfelelő összegű díjazásra és juttatásokra jogosult . A díjazás nem önálló
tevékenységből származó jövedelemnek minősül .

(9) A miniszteri biztosra a 33 . (1) bekezdését alkalmazni kell .
(10) A miniszteri biztost tevékenységének ellátásában a miniszteri kabinetben m űködő

titkárság segíti, amelyre a helyettes államtitkár titkárságának szabályai az irányadóak .
(11) A miniszter az (1) bekezdés szerinti normatív utasításában



a) a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott miniszteri biztos díjazását és juttatásait a (8 )
bekezdésben meghatározottnál alacsonyabb mértékben is megállapíthatja,

b) rendelkezhet úgy, hogy a miniszteri biztos tevékenységét a (10) bekezdés szerint i
titkárság nem segíti ."

2 . §

Ez a törvény a kihirdetését kővető napon lép hatályba és az azt kővető napon hatályát veszti .



INDOKOLÁS

Általános indokolás

Közfelháborodást okozott a miniszteri biztosok nyilvánosságra került díjazása különösen azok
esetében, akik egyszerre országgyűlési képviselők is. A politikusi álláshalmozás újabb és
újabb formái (mint pl . a járási hivatalvezetői tisztség betöltése honatyaként) törvényi tiltásra
szorulnak, mivel a Kormány nem képes önmérsékletet tanúsítani . Most a miniszteri biztosok
összeférhetetlenségét kísérli meg szigorítani a Jobbik.

Részletes indokolá s

Az 1 . §-hoz

Az általános indokolásban megfogalmazott jogpolitikai célok érdekében sz űkséges a központi
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény fenti rendelkezéseinek módosítása .

A 2 . §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés. A törvényjavaslat a kihirdetését követő nap hatályba lép, illetve
technikai deregulációs okokból az azt követő napon hatályát veszti .



Novák Előd
a Jobbik alelnöke, országgyűlési képviselő

Budapest, Széchenyi rkp . 19. 1358
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Képviselő i önálló indítvány

Kövér Lászlónak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Mellékelten – Magyarország Alaptörvénye 6. cikk (1) bekezdése alapján – benyújtom a
politikusi álláshalmozás felszámolása érdekében a központi államigazgatási szervekr ő l,
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010 . évi XLIII .
törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot .

A törvényjavaslat indokolását csatolom .

Szebb jövőt !

Budapest, 2013 . augusztus 22.

Novák Előd
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