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Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján „az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI.
törvénynek az országgyűlési képviselők javadalmazásának veszélyhelyzettel összefüggő eltérő
szabályaival  kapcsolatos  módosításáról”  címmel  a  mellékelt  törvényjavaslatot  kívánom
benyújtani. 



2020. évi ..... törvény 

az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvénynek az országgyűlési képviselők
javadalmazásának veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályaival kapcsolatos módosításáról

Az  Országgyűlés  a  COVID-19  fertőzés  okozta  tömeges  megbetegedést  okozó,  2020.  évben
bekövetkezett  humánjárvány  következményeként,  az  országgyűlési  képviselőktől  különösen
elvárható  szolidaritásra  és  közteherviselésre  alapozva,  a  közös  társadalmi  felelősségvállalás
érvényre juttatása érdekében a következő törvényt alkotja:

1. §

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény a következő 105/A. §-sal egészül ki:

„105/A. §

(1)  A  veszélyhelyzet  kihirdetéséről  szóló  40/2020.  (III.  11.)  Korm.  rendelet  által  elrendelt
veszélyhelyzet  megszűnéséig  a  104.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  összeg  alapján  számolt
valamennyi  tiszteletdíj  havonta  egységesen  a  Központi  Statisztikai  Hivatal  által  hivatalosan
közzétett, a veszélyhelyzet kihirdetésének évét megelőző második évre vonatkozó nemzetgazdasági
havi átlagos bruttó kereset háromszorosának megfelelő összeg.

(2) A Kormány a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
I.  Országgyűlés  fejezetének,  1.  Országgyűlés  Hivatala  cím  Működési  költségvetéséből  az  (1)
bekezdés alapján számolt fennmaradó összeget átcsoportosítja a XLVI. Járvány Elleni Védekezési
Alap  fejezet,  1.  Járvány  Elleni  Védekezés  Központi  Tartaléka  cím  javára,  az  egészségügyi
szakdolgozók  és  védőnők  béremeléséhez,  illetve  az  egészségügyi  dolgozók  2020.  évi  egyszeri
bérkiegészítéséhez való hozzájárulás céljából.”

2. §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A koronavírus-járvány elleni küzdelem közös nemzeti ügy, amelyhez mindannyiunknak hozzá
kell  járulni.  A  törvényjavaslat  ezért  a  legfőbb  népképviseleti  szerv  tagjai  társadalmi
felelősségvállalásának  érvényre  juttatása  érdekében  az  országgyűlési  képviselők
javadalmazásának veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályait alkotja meg.

Részletes indokolás

1. § 

A rendelkezés alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet
által  elrendelt  veszélyhelyzet  megszűnéséig  az  alap  tiszteletdíj  összeg  alapján  számolt
valamennyi tiszteletdíj havonta egységesen (képviselőtől a házelnökig) a Központi Statisztikai
Hivatal által hivatalosan közzétett, a veszélyhelyzet kihirdetésének évét megelőző második évre
vonatkozó (tehát a tiszteletdíj összegét illetően 2020. február 29-ig irányadó) nemzetgazdasági
havi átlagos bruttó kereset háromszorosának megfelelő összeg lenne, azaz a veszélyhelyzetre
tekintettel  sem  a  javadalmazás  számításához  alkalmazott  szorzók,  sem  a  tavalyi  évben
bekövetkezett  nemzetgazdasági  bruttó  átlagkereset  növekedés  miatti  tiszteletdíj-emelés  nem
érvényesülne. 

Az így fennmaradó összeg átcsoportosításra  kerülne  a  Járvány Elleni  Védekezési  Alapba az
egészségügyi szakdolgozók és védőnők béremeléséhez, illetve az egészségügyi dolgozók 2020.
évi egyszeri bérkiegészítéséhez való hozzájárulás céljából.

2. § 

Hatálybaléptető rendelkezés
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