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Gazdag fános kapja a legtöbb, fideszes képviselők pedig a legkevesebb pénzt a parlamenttől 

Több száz ezer forintos szenátori fizetések 
Csongrád megyében Gazdag János szocialista politikus kapja a 
legtöbb juttatást a parlamenttől. A makói honatya tiszteletdíja a 
költségtérítésekkel együtt meghaladja a havi bruttó 900 ezer 
forintot. A megyei országgyűlési képviselők közül néhány fideszes 
honatya keresi a legkevesebbet. Öt ellenzéki politikusnak fe-
jenként 672 ezer forint üti a markát havonta. 

Hat százalékkal emelkedett 
idén a parlamenti képviselők 
fizetése, mivel nőtt a köztiszt-
viselői illetményalap összege 
is, amiből a honatyák alapdíját 
számolják ki. (Az alapdíj a 
mindenkori köztisztviselői il-
letményalap hatszorosa - a 
szerk.) A fizetésemelésüket ta-
valy év végén szavazták meg 

MENNYI AZ ANNYI? 
Tavaly 76 plenáris ülést - tavasz-
szal és ősszel heti kettőt-hármat -
tartottak a parlamentben. A bizott-
ságok ilyenkor általában hetente 
egyszer üléseznek, kivételt jelen-
tenek a nagy országgyűlési bizott-
ságok - az alkotmányügyi, az eu-
rópai integrációs ügyi és a költ-
ségvetési - , amelyek kétszer is 
tárgyalnak. Lapunk nyolcvan ple-
náris és ugyanennyi bizottsági 
üléssel kalkulálva kiszámolta: ha 
egy megyei képviselő minden ülé-
sen részt vesz, autóval utazik, 
amellyel 400 kilométert tesz meg 
oda-vissza, gépjárműve 40 liter 
benzint fogyaszt, akkor bruttó 1 
millió 600 ezer forintba kerül neki 
az üt évente. Erre jön még az éves 
autópályadíj, ami most 35 ezer fo-
rint, valamint az autó biztosítása, 
amortizációja és szervizköltsége, 
amire egymillió forintot számol-
tunk. Kalkulációnk szerint így 
bruttó 600 ezer és 1 millió 400 
ezer forint közötti összeg marad 
meg az utazási költségből. A hon-
atyák hangsúlyozták: nem csupán 
a budapesti, de más - képviselői 
munkájukkal összefüggő - utazá-
saikat is ebből a keretből finanszí-
rozzák. 

maguknak a képviselők. így a 
tavalyi brut tó 198 ezer forint 
helyett 2005-ben már 210 ezer 
forintot tehetnek zsebre a kép-
viselők. A honatyák valójában 
ennek a többszörösét keresik, 
hiszen pótdíjban részesülnek a 
bizottságokban és a frakciók-
ban betöltött funkcióik után, 
és külön pénz jár nekik utazás-
ra, valamint szállásra is. A 
képviselők a fizetésükön túl al-
kalmazottra is kapnak pénzt -
brut tó 126 ezer forintot. 

A pótdíjakról 
A képviselők tiszteletdíjáról 

szóló törvény szerint a honatya 
legfeljebb két országgyűlési bi-
zottság tagjaként részesülhet 
pótdíjban. A megyei képviselők 
közül csak ketten dolgoznak 
két állandó parlamenti bizott-
ságban: a makói Gazdag János 
(MSZP) a költségvetési és a me-
zőgazdasági bizottság tagja, a 
szegedi Újhelyi István (MSZP) 
pedig az ifjúsági és sportbizott-
ság alelnöke, valamint a kultu-
rális bizottság tagja. A többi 
megyei honatya egy-egy bizott-
ságban tevékenykedik. A szege-
di 
Géczi József (MSZP) a mentel-
mi bizottság elnöke, Kozma Jó-
zsef (MSZP) szegedi alpolgár-
mester a külügyi bizottság, a 
makói Martonosi György (Fi-
desz-MPSZ) pedig a társadalmi 
szervezetek bizottságának alel-
nöke. A többiek „mezei" tag-
ként vesznek részt az adott bi-
zottság munkájában. Idén az 
elnökök bruttó 210 ezer, az al-
elnökök 168 ezer, míg a „me-

CSONGRÁD MEGYEI PARLAMENTI KÉPVISELŐK JUTTATÁSAI 2005-BEN (bruttó) 

Képviselők Alapdíj 
(Ft/hó) Pótdíj (Ft/hó) Utazási 

költség (Ft/hó) 
Szállásdíj 

(Ft/hó) 
Összesen 

(Ft/hó) 

BALOGH LÁSZLÓ (független) 210 000 84 000 273 000 105 000 672 000 

BARTHA LÁSZLÓ (Fidesz-MPSZ) 210 000 84 000 273 000 105 000 672 000 

BOTKA LÁSZLÓ (MSZP) 210 000 168 000 273 000 105 000 756 000 

DOBÓ LÁSZLÓ (Fidesz-MPSZ) 210 000 84 000 273 000 105 000 672 000 

FARKAS SÁNDOR (Fidesz-MPSZ) 210 000 84 000 273 000 105 000 672 000 

GAZDAG JÁNOS (MSZP) 210 000 252 000 336 000 105 000 903 000 

GÉCZI JÓZSEF (MSZP) 210 000 210 000 273 000 105 000 798 000 

KOZMA JÓZSEF (MSZP) 210 000 168 000 273 000 105 000 756 000 

LÁZÁR JÁNOS (Fidesz-MPSZ) 210 000 84 000 273 000 105 000 672 000 

MARTONOSI GYÖRGY (Fidesz-MPSZ) 210 000 168 000 336 000 105 000 819 000 

NÓGRÁDI ZOLTÁN (Fidesz-MPSZ) 210 000 168 000 336 000 105 000 819 000 

RÁKOS TIBOR (Fidesz-MPSZ) 210 000 84 000 273 000 105 000 672 000 

ÚJHELYI ISTVÁN (MSZP) 210 000 252 000 273 000 105 000 840 000 

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz-MPSZ) 210 000 " 146 000 273 000 105 000 734 000 

• Havi bruttó átlagkereset Magyarországon: 141 000 Ft (Forrás: KSH), ** Az országgyűlési jegyzőségért 

Forrás: www.parlament.hu 

zei" tagok 84 ezer forint pótdí-
jat vehetnek fel a parlamentben 
munkájukért . Dupla pénzt, 
168 ezer forintot kap Botka 
László (MSZP) szegedi polgár-
mester és Nógrádi Zoltán (Fi-
desz-MPSZ) mórahalmi polgár-
mester az európai integrációs 
ügyek bizottsága, valamint 
Gazdag János a költségvetési 
bizottság tagjaként - erről a 

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK ALAP- ES PÓTDÍJAINAK, 
VALAMINT KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEINEK ALAKULÁSA (1990-2005) 

(bruttó Ft/hó) (bruttó fíflró) 

É v Alapdíj Pótdíj 
(bizottsági tagság) 

Utazási költség 
(Budapesttől számított 

100 km-en túl) 

Szállásdíj 
(adómentes) 

1990 32 500 13 000 16 250 16 250 

1994 56 000 22 425 28 000 28 000 

1998 114 000 45 630 57 000 57 000 

2002 165 000 66 000 214 500 82 500 

2004 198 000 79 200 257 400 99 000 

2005 210 000 84 000 273 000 105 000 

Forras, www.parlament hu DM-grafika 

fent említett törvény rendelke-
zik. A csongrádi Vincze László 
(Fidesz-MPSZ) egyetlenegy bi-
zottságnak sem tagja. O az or-
szággyűlés jegyzője, a munká-
jáért 146 ezer forintot kap. 

Az utazási költségről 
A Csongrád megyei képviselők 

- három kivételével - január el-
sejétől bruttó 273 ezer forintot 
fordíthatnak havonta utazási 
költségeik fedezésére. Nógrádi 
Zoltánnak, valamint a makói 
honatyáknak - Gazdag Jánosnak 
és Martonosi Györgynek - havi 
336 ezer forint jár, mert kétszáz 
kilométernél messzebb laknak 
Budapesttől. A képviselők a tör-
vény szerint ingyen használhat-
ják a közforgalmú tömegközle-
kedési járműveket. A lapunk ál-
tal megkérdezett honatyák közül 
ezzel többen is élnek. Az 
ex-MDF-s Balogh László gyakran 
utazik vonattal a fővárosban. A 
jelenleg független honatya el-
mondta, hogy csak a pótjegyet 
kell megvásárolnia az intercityn. 
Géczi József és Martonosi 
György is sokszor utazik vonat-
tal a parlamenti, bizottsági ülé-
sekre. Dobó László (Fi-
desz-MPSZ) legtöbbször saját 
autójával teszi meg az utat. Koz-

ma József is gyakran utazik autó-
val. A szegedi alpolgármester 
kérdésünkre elmondta: hivatalos 
ügyekben a hivatali kocsit is 
igénybe veszi. A parlamenti ülés 
például hivatalos ügy - mondta. 
Kérdésünkre, ilyenkor miből fi-
nanszírozza az utat, a parlament 
vagy az önkormányzat által adott 
költségkeretből, azt válaszolta: 
„különböző verzióban járok fel, 
de mindkettőt felhasználom". 
Lázár fános (Fidesz-MPSZ) hód-
mezővásárhelyi polgármester 
leggyakrabban hivatali gépkocsi-
val ingázik Hódmezővásárhely 
és Budapest között. 

A lakhatási támogatásról 
Szállásköltség-hozzájárulás 

azoknak a parlamenti képvise-

DM-grafika 

löknek jár, akik vidéki választó-
kerületből jutottak a parlament-
be, vagy nem budapesti területi 
listán nyertek mandátumot, és 
nincs budapesti lakóhelyük. Az 
Országgyűlés Hivatalától kapott 
dokumentum szerint a Csong-
rád megyei honatyák mindegyi-
ke felveszi a havi 105 ezer forin-
tos, adómentes szállásdíjat. A 
lapunk által megkérdezett kép-
viselők közül Balogh László, a 
szentesi Farkas Sándor (Fi-
desz-MPSZ), Géczi József,. Koz-
ma József, Nógrádi Zoltán és 
Vincze László lakást bérel a fővá-
rosban a pénzből, Dobó László, 
Lázár János és Martonosi 
György pedig alkalmanként 
szállodában lakik. 

sz. c . sz. 

VAR0SVEZET0 KEPVISEL0K 
A tizennégy megyei honatyából négy városvezetőként is dolgozik. Botka 
László (MSZP) szegedi polgármester bruttó 645 ezer forintot keres havon-
ta, amihez havi 193 ezer 500 forint költségátalány járul. Kozma József 
(MSZP) szegedi alpolgármester fizetése 580 ezer 500 forint, ami 116 ezer 
forintos költségátalánnyal egészül ki. Lázár János (Fidesz-MPSZ) hódme-
zővásárhelyi polgármester illetménye 493 ezer 500 forint. Az ő költségáta-
lánya 148 ezer forint. Nógrádi Zoltán (Fidesz-MPSZ) mórahalmi polgár-
mester 432 ezer 300 forintot keres havonta, amihez havi 86 ezer 4 6 0 forint 
költségátalány járul. 

Ötvennyolc könyvtár anyagát kell „összefésülni" a TIK-ben 

A hallgatók belakták az új épületet az Ady téren 
Délutánra mindennap megtelik az 
épület. Kifejezetten szívmelengető lát-
vány, ahogyan az új egyetemi tanul-
mányi és információs központ (TIK) 
kisebb-nagyobb tereiben, könyvei és 
gépei között - zajlik az élet. De néha 
hosszú sor kígyózik a regisztrációs, 
vagy a kölcsönzőpultnál. 

- Ha a napi több ezer látogató közül öten 
türelmetlenek, mert mondjuk várakoz-
niuk kell, mi teljes erővel az öt ember 
gondját igyekszünk orvosolni - mondta 
az egyetemi könyvtár főigazgatója. Dr. 
Mader Béla meg sem lepődött a jellegze-
tesen újságírói kérdésen, hogy tudniillik 
melyek a fő problémák az - egyébként 
sokat dicsért - TIK-be frissen beköltö-
zött egyetemi könyvtár pillanatnyi mű-
ködésében. Mert a könyvtárosok sem a 
hibátlanul funkcionáló részletekkel 
vannak elfoglalva, hanem a javítaniva-
lókkal. 

- Két területen vannak gondjaink. Az 
egyik a látogatói szokásokból fakad - je-

lentette ki dr. Mader Béla. - Bár a hallga-
tók egyértelműen örülnek, hogy ilyen 
hatalmas a szabadpolcos részleg, hogy 
kedvük szerint, önállóan választhatnak 
300 ezer könyvtári dokumentumból, 
helyben olvashatnak, tanulhatnak - ezt 
akarták - , mégis él bennük a régi beideg-
ződés, igénylik a könyvtáros segítségét, 
kérdeznek, kérdeznek és kérdeznek. 
Nem mindegyiküknek természetes még 
az öntevékeny könyvtárhasználat és 
meg kell tanulniuk élni a nagy szabad-
sággal is. Akad, aki legszívesebben lead-
na egy listát a kívánt könyvekről, átven-
né ezeket a könyvtárostól és vinné ha-
za... A berögzült szokások megváltozá-
sához kell egy kis idő. Olyan ez, mint 
amikor egy korszerűbb program kerül a 
gépünkbe: amíg ki nem ismerjük, mun-
kásabb vele dolgoznunk, mint a régivel. 

- Másféle, inkább szakmai természetű 
gondok adódnak abból a tényből, hogy 
ide nem egyetlen nagy könyvtár költö-
zött be, hanem összesen 58 - tájékozta-
tott dr. Mader Béla. - Nemzetközi ta-

pasztalatok szerint egy nagy könyvtár 
költözése után másfél-két évre van 
szükség a zökkenőmentes működés ösz-
szes feltételének megteremtéséhez. Mi 
fél évet adtunk magunknak. Jelenleg 
előfordul, hogy a kölcsönzők türelmét 
kell kérnünk, mondjuk fél órára, mert 
az 58 könyvtár állománya nincs még 
teljesen „összefésülve". Például: nem 
volt mindegyiknek elektronikus kataló-
gusa, ezeknek az állományát folyamato-
san dolgozzuk fel, vagyis még előfordul, 
hogy a katalógusunk nem a valóságos 
állapotokat tükrözi. Egyáltalán: a nyil-
vántartások, adatrögzítések eltérőek 
voltak, ezeket egységesíteni kell, addig 
lehetnek zökkenők a szolgáltatásokban. 

Az időigényes aprómunkát, az 58 
könyvtár anyagának „összefésülését" a 
megerőltető költözésben - és a nagyon 
munkás előkészítésben - jelesre vizsgá-
zott könyvtárosok töretlen lendülettel 
végzik. Úgyhogy nagyon is elképzelhető, 
hogy fölállítják a nemzetközi rekordot 
és a beköltözés után fél évvel már öt 

Ideális körülmények között készülhetnek a diákok Fotó: Karnak Csatra 

könyvtárhasználónak sem kell a türel- szer bonyolultabb, mint akár egy pénz-
mét kérni. Pedig egyes szakvélemények intézeti. 
szerint egy ilyen nagy könyvtári rend- S. E. 
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