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Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján „Köszönet, tisztelet és elismerés” címmel a
mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani. 



2020. évi ..... törvény 

Köszönet, tisztelet és elismerés

1. §

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. §-a a következőképpen módosul:

1.  Annak  az  államtitkárnak  az  alapilletménye,  aki  egyidejűleg  országgyűlési  képviselői
mandátumot is betölt, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a
szerinti illetményalap 8-szorosa.
2.  Az  1.  pont  szerinti  államtitkár  illetménykiegészítésre  jogosult,  amelynek  összege  az
alapilletmény 30%-a.
3. Az 1. pont szerinti államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 45%-a.
4.  Az 1.  pont  szerinti  államtitkár  alapilletményét  a  miniszter  legfeljebb 35%-kal  csökkentett
mértékben állapíthatja meg.
5. Az 1. pont hatálya alá nem tartozó államtitkár alapilletménye a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 6-szorosa.
6. Az 1.-5. pont alkalmazásában a miniszter alatt a miniszterelnököt kell érteni, ha az államtitkár
tevékenységét a miniszterelnök irányítja.

2. §

(1)  Az  1.§-ban  foglaltak  végrehajtása  folytán  felszabaduló  pénzösszeget  az  egészségügyi
szakdolgozókat illeti.

(2) Az (1) bekezdésben körülírt összeget az arra jogosultak számára bérpótlék jogcímén legkésőbb
2020. december 31-éig kell kifizetni.

3. §

A Kormány köteles minden államtitkár számára egy láda almát kiosztani 2020. június 30. napjáig.

4. §

Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a 2. § szerinti bérpótlék elosztásának rendjét, és a 3. §-ban
körülírt almaadomány minőségi kritériumait és kiosztásának rendjét rendeletben szabályozza.

5. §

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

Németh  Szilárd  fideszes  képviselő  és  államtitkár  néhány  nappal  ezelőtt  arról  tudósított  a
közösségi  médiában,  hogy  megbecsülése  jeléül  több  láda  almát  adott  a  csepeli-soroksári
mentősöknek. A megbecsülésnek ezt a rendhagyó formáját meggyőződésünk szerint az élet más
területeire,  leginkább  a  kormánypárti  képviselők,  államtitkárok  és  kormánytagok
megbecsülésére is alkalmazni kellene.

Első lépésként javasoljuk, hogy az államtitkároknak nyújtott 35%-os béremelést csoportosítjuk
át  az  egészségügyi  dolgozók  béremelésére,  az  államtitkároknak  viszont  a  kormány  –  a
legmagasabb megbecsülése jeléül, vagy ahogy Németh Szilárd fogalmazott: „Köszönet, tisztelet
és  elismerés”  gyanánt  –  egy-egy  láda  almát  legyen  köteles  biztosítani.  A törvény  például
szolgálhat  későbbi  hasonló  elismerés  meghonosítására,  elsősorban  a  kormánytagok  és
munkatársaik munkájának legmagasabb szintű elismerésére. 

Részletes indokolás

1. § 

A javaslat értelmében csökkenne az államtitkárok fizetése legalább 35%-al.

2. § 

A megspórolt összeget az egészségügyi szakdolgozók még ebben az évben bérpótlékként kapnák
meg.

3. § 

Az Országgyűlés a háláját egy láda almával fejezné ki az államtitkárok számára.

4. § 

Felhatalmazó rendelkezés.

5. § 

Hatályba léptető rendelkezés.
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