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Állami vezetők, országgyű lési képviselők, a tulajdonukba tartozó cégek, és a velük közös
háztartásban élő közeli hozzátartozóik összeférhetetlenségérő l

Az Országgyűlés -- felismerve azt, hogy állami vezet ők, kormánypárti országgy ű lés i

képviselők és hozzátartozóik rendszeresen nyernek hazai, uniós és más nemzetközi forrásbó l

származó pályázaton - felkéri a kormányt :

1. Nyújtson be törvényjavaslatot a kormány tagjai és államtitkárok, az országgy ű lési

képviselők, valamint a tulajdonukba tartozó cégek, továbbá a velük egy háztartásban
élő

	

közeli

	

hozzátartozóik

	

szigorúbb

	

összeférhetetlenségi

	

szabályainak
megállapítására .

2. Az I . pontban felsoroltak ne indulhassanak hazai, uniós és más nemzetközi forrásbó l
származó, továbbá föld-, és közbeszerzési, valamint az állampolgárok számára kiírt
energiatakarékossági pályázaton .

3 . Ez a határozat a közzétételt követ ő napon lép hatályba.

Indokolá s

Az utóbbi hetekben számos kormánypárti képvisel őrő l derült ki, hogy például feleségük révé n
a magyar választópolgároknak szánt pályázatokon jutottak támogatásokhoz, hol
mosógépeserére, hol napelemek megvásárlására . Az elmúlt évek tapasztalatai bizonyítják ,
hogy az állami vezetők, képviselők hozzátartozóik útján akár földpályázatokon, továbbá EU- s
forrásból származó közbeszerzéseken is gazdasági javakhoz jutottak . A jelenlegi szabályozás
tehát alkalmatlan arra . hogy a közfeladatot ellátó állami vezet őket és országgyű lés i
képviselőket megakadályozza abban, hogy hozzátartozóik révén a Magyar Allam álta l
biztosított támogatási forrásokhoz vagy földekhez jussanak . Ehhez szigorúbb
összeférhetetlenségi törvényre van szükség. 2010 előtt hatályban volt egy ilyen törvény,
amelyet akkor Európa legszigorúbb összeférhetetlenségi törvényének tartottak, de az
Orbán-kormány eltörölte .



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Határozatiiavaslat

Dr. Kövér László úr

az Országgyű lés elnöke

Helybeni

Tisztelt Elnök úr!

Mellékelten - az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVL törvény 28 . § (4) bekezdése
alapján - benyújtom az állami vezet ők, országgyű lési képviselők, a tulajdonukba tartoz ó
cégek, és a velük közös háztartásban élű közeli hozzátartozóik összeférhetetlenségér ő l
szóló országgyű lési határozati javaslatot .

Budapest, 2016 . május 6 .
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