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Határozati javaslat

Kövér László,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 28 . §-ának (4) bekezdése alapján
„a közhatalmat gyakorlók, valamint a közbeszerzések nyerteseine k
vagyonosodásának átláthatóságáról” címmel a mellékelt országgyűlési
határozati javaslatot kívánom benyújtani .

Budapest, 2017. január 34

Szabó Tím
Független országgyűlési képviselő



Az Országgyűlés
. . ./2017. (. . .) határozata

a közhatalmat gyakorlók, valamint a közbeszerzések nyerteseine k
vagyonosodásának átláthatóságáró l

Az Országgyűlés, tekintettel a civil szervezetek a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó 12

pontjára, a közhatalmat gyakorlók vagyonosodásának átláthatósága érdekében a
következőkról határoz :

i. Az Országgyűlés .felhívja a kormányt, hogy a valódi nyilvánosság érdekében
terjesszen be olyan javaslatot az Országgy űlés elé, mely értelmében

a) Kézzel kitöltött, illetve szkennelt vagyonnyilatkozatok helyett elektronikusa n
kitöltött és elektronikusan olvasható, kereshető, összehasonlítható
vagyonnyilatkozatok készülhessenek.

b) Egységes, elektronikus, állami vagyonnyilatkozati adatbázis jöhessen létre ,
amelyben a tisztségviselő mandátuma alatt kitöltött minden vagyonnyilatkoza t
és azok módosítása is elérhető .

c) A parlamenti képviselők és a politikai vezetők (miniszterek, államtitkárok)
esetében a hozzátartozók (nyilatkozóval egy háztartásban él ők)
vagyonnyilatkozata is legyen nyilvános és teljes kör űen hozzáférhető a
világhálón .

2. Az Országgyűlés felhívja a kormányt, hogy a valódi tartalom érdekében terjesszen
be olyan javaslatot az Országgy űlés elé, mely értelmében

a) A vagyonnyilatkozat tartalmazzon arra vonatkozó magyarázatot, hogy a
tisztségviselő milyen forrásból tett szert az abban szerepl ő vagyontárgyakra .

b) A vagyonnyilatkozat tartalmazza az országgyűlési képviselő minden társadalm i
vagy gazdasági szervezetben vállalt tisztségét, akkor is, ha az nem jár
jövedelemmel .

c) A vagyonnyilatkozat nem nyilvános melléklete tartalmazza az abban szerepl ő
ingatlanok és ingóságok azonosítására alkalmas adatot (cím, helyrajzi szám ,
rendszám, engedélyszám, stb .). Ezen adatokhoz a mentelmi bizottság és a
hatóságok férhetnek hozzá .

3. Az Országgyűlés felhívja a kormányt, hogy a valódi ellenőrzés érdekében terjesszen
be olyan javaslatot az Országgy űlés elé, mely értelmében

a) A vagyonnyilatkozatokat az adóhatóság ellen őrizheti .

b) A vagyonnyilatkozatok és a nyilatkozók adóbevallásának automatiku s
összevethetők lesznek.

c) Automatikus vagyonosodási vizsgálat indulhat a megmagyarázatlan
gazdagodás felderítése érdekében .



4. Az Országgyűlés felhívja a kormányt, hogy a valódi büntetés érdekében terjessze n
be olyan javaslatot az Országgyűlés elé, mely értelmébe n

a) A Büntető Törvénykönyv önálló bűncselekményként rendelje büntetni a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megsértését .

b) Fenyegesse börtönbüntetés és a közhatalmi, valamint közpénzr ől döntő
foglalkozásoktól történő eltiltás azokat, akik hamis, vagy valótlan tartalmú
vagyonnyilatkozat tesznek, vagy a vagyonnyilatkozatukat nem nyújtják be .

c) Az is legyen büntetendő , ha valaki gondatlanságból mulasztja el vagy sérti me g
a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét.

5. Az Országgyűlés felhívja a kormányt, hogy a közpénzből vagyonosodó vállalkozáso k
átláthatóvá tétele érdekében terjesszen be olyan javaslatot az Országgy űlés elé, mely
értelmében

a) A közbeszerzéseken évi 500 millió forintnál többet elnyerő gazdasági társaságok
tulajdonosaival, valamint tisztségviselőivel bővüljön a nyilvános vagyonnyilatkozat
tételre kötelezettek köre .

6. Ez a határozat a közzétételt követő napon lép hatályba.



INDOKOLÁ S

Az elmúlt időszakban egyre többször fordult elő, hogy a közhatalmat gyakorló k
igyekezetek elkerülni, hogy a vagyonnyilatkozatokban fel kelljen tüntetni a gazdasági
érdekeltségeiket, valódi vagyoni helyzetüket . Legutóbb 17 politikusról derült ki, hogy
a vagyonnyilatkozataikból kihagyták az államtól kapott agrártámogatásokat, holot t
azokat fel kellett volna tüntetniük . De korábban voltak olyan esetek is, amikor a
bevallott ingatlan nagysága nem felelt meg a valóságnak. Emellett rendszeressé vált
az is, hogy a közeli hozzátartozók nevére kerülnek a nagy vagyonok .

Ezek a trükközések is mutatják, hogy a korrupció óriási mértéket öltött m a
Magyarországon. Éppen ezért kell mindent megtenni annak érdekében, hogy a
közhatalmat gyakorlók vagyonosodása minél átláthatóbb legyen . Ennek egyik fontos
lépése, hogy a magyar jogrendbe át kell ültetni a civil szervezetek vagyonnyilatkozat i
12 pontját. A vagyonnyilatkozatok nem minden esetben, a hozzátartozó i
nyilatkozatok pedig egyáltalán nem nyilvánosak, míg a hamisan kitölt őket nem
fenyegeti semmilyen elrettentő erejű szankció. A civilek javaslatai ezekre a
problémákra kínálnak megoldást .

Elfogadhatatlan továbbá, hogy a milliárdos közbeszerzések nyertesei, a közpénzbó l
gazdagodó oligarchák vagyonosodása nem átlátható .

Ezért jelen javaslat a civilek által javasolt 12 pontot kiegészítve, kiterjesztené a
nyilvános vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget azon gazdasági társaságok
tulajdonosaira, valamint tisztségviselőire, akik évi 500 millió forint feletti értékben
nyertek el közbeszerzéseket .


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4

