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2017. évi ..... törvény 

a kiemelt közbizalmat igénylő tisztségek betöltéséről

Az Országgyűlés a közélet tisztaságának előmozdítása érdekében a következő törvényt alkotja:

1. A kiemelt közbizalmat igénylő tisztség betöltésére vonatkozó sajátos feltételek

1. §

A  kiemelt  közbizalmat  igénylő  tisztség  betöltéséhez  az  e  törvényben  meghatározott  sajátos
feltételek  érvényesülése  érdekében  a  kiemelt  közbizalmat  igénylő  tisztség  betöltésére  jelölt
személyeket megválasztásuk vagy kinevezésük előtt ellenőrizni kell.

2. §

Kiemelt közbizalmat igénylő tisztséget tölt be
a) a köztársasági elnök,
b) az országgyűlési képviselő,
c) az Alkotmánybíróság tagja,
d) az Országos Bírósági Hivatal elnöke,
e) a Kúria elnöke,
f) a Kormány tagja,
g) a legfőbb ügyész, a legfőbb ügyész helyettes,
h) az alapvető jogok biztosa és helyettese,
i) a Nemzeti Választási Bizottság elnöke és tagja, valamint a Nemzeti Választási Iroda elnöke és
elnökhelyettese,
j) a Független Rendészeti Panasztestület tagja,
k) a Nemzeti  Média- és Hírközlési  Hatóság elnöke,  elnökhelyettese,  főigazgatója, főigazgató-
helyettese,  a  Médiaszolgáltatás-támogató és  Vagyonkezelő Alap vezérigazgatója,  közszolgálati
médiaszolgáltató  vezérigazgatója,  felügyelő  bizottságának  elnöke  és  tagja,  valamint  a
Médiatanács tagja,
l) a Magyar Nemzeti Bank elnöke és alelnöke, valamint a Monetáris Tanács tagja,
m) az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke,
n) a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnöke és elnökhelyettese,
o) a Gazdasági Versenyhivatal elnöke és elnökhelyettese, valamint a Versenytanács tagja,
p) a Közbeszerzési Hatóság elnöke és elnökhelyettese, valamint a Közbeszerezési Döntőbizottság
elnöke, elnökhelyettese és tagja,
q) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke és elnökhelyettese,
r) az Egyenlő Bánásmód Hatóság elnöke és elnökhelyettese,
s)  a  központi  államigazgatási  szervekről,  valamint  a  Kormány  tagjai  és  az  államtitkárok
jogállásáról szóló törvény szerinti – az f) pont hatálya alá nem tartozó – állami vezető,
t) a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszterelnöki megbízott, a miniszteri biztos,
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u) a főpolgármester, a polgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a főpolgármester-helyettes, az
alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke

(a továbbiakban együtt: kiemelt közbizalmat igénylő tisztség).

3. §

(1)  Az  1990.  február  14.  napját  követő  időszakban  a  nemzetbiztonsági  szolgálatok  személyi
állományába  tartozó  személy  kiemelt  közbizalmat  igénylő  tisztséget  csak  az  e  jogviszonya
megszűnését követő nyolc év elteltével tölthet be.

(2)  Az  (1)  bekezdésben  foglaltakat  alkalmazni  kell  a  nemzetbiztonsági  szolgálatokkal  titkosan
együttműködő  személyre  is  azzal,  hogy  ezen  személy  tekintetében  a  nyolcéves  határidőt  a
nemzetbiztonsági szolgálattal fennálló együttműködés befejezésétől kell számítani.

2. A Közbizalmi Tisztségek Betöltését Ellenőrző Bizottság

4. §

(1) A kiemelt közbizalmat igénylő tisztségek betöltése során a tisztségre jelölt személy e törvény
szerinti  érintettségének  ellenőrzését  a  Közbizalmi  Tisztségek  Betöltését  Ellenőrző  Bizottság  (a
továbbiakban: Bizottság) végzi. A Bizottság öttagú.

(2) A Bizottság egy-egy tagjára
a) az alapvető jogok biztosa,
b) a Magyar Tudományos Akadémia elnöke,
c) az Országos Bírói Tanács,
d) a Magyar Ügyvédi Kamara, valamint
e) együttesen legalább három olyan, Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet, amely
több  mint  tíz  éve  folyamatosan  működik  és  létesítő  okiratában  a  közélet  tisztaságával  és
társadalom  általi  ellenőrzésével  vagy  a  köztisztségek  betöltésének  átláthatóságával  vagy  a
nyilvánosság  erősítésével  és  a  jogtudatossággal  kapcsolatos  célok  szerepelnek,  és  e  célokkal
összefüggő tevékenységet folytat

tesz javaslatot az Országgyűlés elnökének.

(3) Az Országgyűlés elnöke a jelölésre történő felhívást – legalább harmincnapos jelölési időszak
biztosítása mellett – legkésőbb a Bizottság tagjai megbízatásának lejártát hat hónappal megelőzően
teszi  közzé.  Amennyiben a  Bizottság tagjának megbízatása  soron kívül  szűnik meg,  a  jelölésre
történő  felhívást  az  Országgyűlés  elnöke  a  megbízatás  megszűnéséről  történő  tudomásszerzést
követő harminc napon belül – legalább harmincnapos jelölési időszak biztosítása mellett – teszi
közzé.

(4)  A Bizottság  tagjává  megválasztható  az  a  büntetlen  előéletű  és  az  országgyűlési  képviselők
választásán választható magyar állampolgár, aki
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a)  jogi  vagy  osztatlan,  illetve  mesterképzésben  szerzett  társadalomtudományi  felsőfokú
végzettséggel rendelkezik,
b)  kiemelkedő  tudású  elméleti  szakember  legalább  öt  éves,  jogi  vagy  társadalomtudományi
szakterületen  folytatott  gyakorlattal,  melyet  olyan  munkakörben  végzett,  amely  betöltésének
feltétele a jogi vagy társadalomtudományi felsőfokú végzettség,
c)  1990.  február  14.  napját  követően  nem tartozott  a  nemzetbiztonsági  szolgálatok  személyi
állományába, illetve nem volt a nemzetbiztonsági szolgálatokkal titkosan együttműködő személy,
d)  az  1944.  december  21.  és  1990.  február  14.  között  állambiztonsági  tevékenységet  végző
magyar állami szerveknél nem volt a 2003. évi III. törvény szerinti hivatásos alkalmazott, illetve
hálózati személy vagy operatív kapcsolat,
e) a Bizottság tagjává történő jelölésének időpontját megelőző tíz évben nem volt országgyűlési
képviselő,  az  Európai  Parlament  tagja,  köztársasági  elnök,  a  Kormány  tagja,  államtitkár,
közigazgatási  államtitkár,  helyettes  államtitkár,  főpolgármester,  főpolgármester-helyettes,
polgármester,  alpolgármester,  megyei  közgyűlés  elnöke  vagy  alelnöke,  helyi  vagy  megyei
önkormányzati képviselő, valamint párt tisztségviselője vagy alkalmazottja, és
f) vonatkozásában a lefolytatott nemzetbiztonsági ellenőrzés során nemzetbiztonsági kockázatot
nem állapítottak meg.

(5) Az Országgyűlés elnöke a Bizottság tagjának jelölt személy vonatkozásában a jelölést követően
három napon belül kezdeményezi a nemzetbiztonsági ellenőrzést, továbbá nyilatkozattételre hívja
fel  a  nemzetbiztonsági  szolgálatokat  a  (4)  bekezdés  c)  és  d)  pontjában  foglaltak  fennállásáról,
amelyről a nemzetbiztonsági szolgálatok a felhívás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül
nyilatkoznak.

(6) A Bizottság tagjait az Országgyűlés kettő évre választja. Ugyanaz a személy egy alkalommal – a
megbízatásának lejártát követő négy év elteltével – választható meg újra a Bizottság tagjává.

(7) A Bizottság tevékenysége során minden más szervezettől független, tagjai nem utasíthatóak és
csak a törvénynek vannak alárendelve. A Bizottság tagja az e törvényben meghatározott hatáskörök
gyakorlása során kifejtett tevékenysége, az általa közölt tény, ténymagyarázat vagy tény értékelése
miatt  bíróság  vagy hatóság  előtt  –  megbízatásának  ideje  alatt  és  azt  követően  –  nem vonható
felelősségre, e tény, ténymagyarázat vagy tény értékelése miatt a Bizottság tagja ellen bíróság vagy
hatóság előtt eljárás nem indítható. Ez a mentesség nem vonatkozik a büntetőjogi felelősségre.

5. §

(1) A Bizottság tagja havonta a helyettes államtitkári illetménynek megfelelő összegű tiszteletdíjra
jogosult.

(2)  A Bizottság  tagja  megbízatásának  időtartama  alatt  a  társadalombiztosítás  ellátásaira  való
jogosultság szempontjából közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott biztosítottnak, díjazása nem
önálló tevékenységből származó,  járulékalapot képező jövedelemnek minősül.  A Bizottság tagja
megbízatásának időtartama közszolgálati jogviszonyban töltött időnek számít. A Bizottság tagjának
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minden naptári évben negyven munkanap szabadság jár.

(3) A Bizottság tagja e megbízatásának időtartama alatt tudományos, oktatói, művészeti,  lektori,
szerkesztői, valamint a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységen kívül más kereső tevékenységet
nem folytathat. Amennyiben a Bizottság tagjának vonatkozásában összeférhetetlenségi ok áll fenn,
azt a hivatalba lépését követő harminc napon belül meg kell szüntetnie.

(4) A Bizottság tagja a megválasztását követő harminc napon belül,  majd ezt követően minden
évben  január  31-ig,  az  országgyűlési  képviselők  vagyonnyilatkozatával  azonos  tartalmú
vagyonnyilatkozatot tesz. A Bizottság tagja a vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös
háztartásban  élő  házas-  vagy  élettársának,  gyermekeinek  (a  továbbiakban  együtt:  családtag)  a
Bizottság  tagja  vagyonnyilatkozatával  azonos  tartalmú  vagyonnyilatkozatát.  A
vagyonnyilatkozatokat  az  Országgyűlés  Hivatalának  főigazgatója  kezeli.  Az  Országgyűlés
Hivatalának főigazgatója a Bizottság volt tagjának, valamint családtagjának vagyonnyilatkozatát a
Bizottság tagja megbízatásának a megszűnését követő egy évig őrzi.

(5) A családtag vagyonnyilatkozata kivételével a vagyonnyilatkozat nyilvános, oldalhű másolatát –
a  családtag  személyes  adatai  kivételével  –  az  Országgyűlés  Hivatalának  főigazgatója  az
Országgyűlés  honlapján haladéktalanul  közzéteszi.  A vagyonnyilatkozat  a  honlapról  a Bizottság
tagja megbízatásának megszűnését követő egy év elteltével távolítható el.

(6) A vagyonnyilatkozat-tétel elmulasztása esetén annak teljesítéséig a Bizottság tagja a tisztségéből
eredő jogkörét nem gyakorolhatja, és díjazásban, valamint juttatásban nem részesülhet.

6. §

(1) A Bizottság tagjai saját maguk közül – megbízatásuk időtartamára – elnököt választanak. Az
elnök helyettesítéséről a Bizottság ügyrendjében rendelkezik.

(2) A Bizottság elnöke
a) képviseli a Bizottságot,
b) összehangolja a Bizottság tevékenységét,
c) összehívja és vezeti a Bizottság ülését,
d) meghatározza a Bizottság ülésezési rendjét,
e) javaslatot tesz a Bizottság ügyrendjére, üléseinek napirendjére,
f)  javaslatot  tesz  az  Országgyűlés  Hivatala  főigazgatójának  a  Bizottság  tevékenységét  segítő
személyeknek az Országgyűlés Hivatala által történő alkalmazására és egyetértési jogot gyakorol
e  személyek kinevezése  és  felmentése  esetében,  továbbá átruházott  hatáskörben gyakorolja  e
személyek felett – az alapvető munkáltatói jog kivételével – a munkáltatói jogokat,
g) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket a Bizottság ügyrendje számára előír.

(3) A Bizottság elnöke e megbízatásának időtartama alatt az 5. § (1) bekezdés szerinti tiszteletdíjon
túlmenően – a Bizottság ügyrendjében meghatározottak szerint – a köztisztviselői illetményalap
háromszorosával megegyező összegű költségtérítésre jogosult.
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(4) A Bizottság tagjának megbízatása megszűnik, ha
a) a megbízatási időtartam letelik,
b) a tisztségéről lemond,
c) a megválasztásához szükséges feltételek már nem állnak fenn,
d) meghal.

(5) A Bizottság tagja megbízatásának (4) bekezdés c) pontja szerinti megszűnését az Országgyűlés
elnöke állapítja meg, egyidejűleg gondoskodik a Bizottság új tagjának megválasztásáról.

(6) A Bizottság elnöke e megbízatásáról a Bizottsághoz címzett  írásos nyilatkozatával bármikor
lemondhat.  A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges. A lemondást nem
kell  indokolni,  az elnöki megbízatás a lemondás benyújtásának napjával szűnik meg. Az elnöki
megbízatásról történő lemondás az elnök Bizottságban betöltött tagságát nem érinti.

(7) A Bizottság tagja e megbízatásáról az Országgyűlés elnökéhez címzett írásos nyilatkozatával
bármikor  lemondhat.  A  lemondás  érvényességéhez  elfogadó  nyilatkozat  nem  szükséges.  A
lemondást nem kell indokolni, a megbízatás a lemondás benyújtásának napjával szűnik meg.

(8) Bárki bejelentést tehet az Országgyűlés elnökének arról, hogy a Bizottság tagja ez e törvényben
előírt  megválasztási  feltételeknek nem felel  meg.  Az Országgyűlés  elnöke  a  bejelentést  tizenöt
napon belül köteles kivizsgálni, és a vizsgálat eredményét nyilvánosságra hozni.

7. §

(1)  A Bizottság  akkor  határozatképes,  ha  tagjainak  többsége  jelen  van.  A Bizottság  döntéseit
legalább három tagjának egybehangzó szavazatával hozza.

(2) A Bizottság a működésének részletes szabályait ügyrendjében állapítja meg.

(3)  A  Bizottság  működésének  feltételeit  az  Országgyűlés  Hivatala  biztosítja.  A  Bizottság
működésének  biztosításával  összefüggő  kérdésekről  a  Bizottság  elnöke  és  az  Országgyűlés
Hivatalának főigazgatója megállapodást köt.

(4) A Bizottság a tevékenységéről évente beszámol az Országgyűlésnek.

3. A kiemelt közbizalmat igénylő tisztség betöltésével kapcsolatos eljárás

8. §

(1) A Bizottság ellenőrzi, hogy a kiemelt közbizalmat igénylő tisztségre jelölt személy tekintetében
fennáll-e a tisztség betöltése során törvényben meghatározott kizáró ok.

(2)  A Bizottság  ellenőrzési  tevékenysége  során  az  ügyrendjében megállapítottak  szerint  kijelölt
háromfős tanácsban jár el.
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(3) A kiemelt közbizalmat igénylő tisztség tekintetében a tisztség betöltésére jogosult szerv vagy
személy  (országgyűlési  képviselő  esetében  a  Nemzeti  Választási  Bizottság)  a  választást  vagy
kinevezést megelőzően legalább harminc nappal a tisztségre jelölt személyre vonatkozó javaslatot
eljuttatja a Bizottsághoz.

(4) A Bizottság által kijelölt háromfős tanács az ellenőrzés során jogosult
a)  a  Bizottság  feladat-  és  hatáskörét  érintő  minősített  adatokat  titoktartási  nyilatkozat  és
felhasználói engedély nélkül megismerni,
b)  a  nemzetbiztonsági  szolgálatok  személyi  állományába  tartozó  személy  e  jogviszonya
megállapítása  érdekében  a  jogviszony  megszűnésének  időpontjáról  tájékoztatást  kapni  a
nemzetbiztonsági szolgálatoktól,
c)  a  3.  §  (2)  bekezdésében  foglaltak  fennállásáról  tájékoztatást  kapni  a  nemzetbiztonsági
szolgálatoktól,
d) a b)-c) pont alapján a nemzetbiztonsági szolgálatoktól kapott tájékoztatás valóságtartalmának
ellenőrzése céljából a nemzetbiztonsági szolgálatok által kezelt adatokba a szükséges mértékig
betekinteni.

(5) A Bizottság az e törvényben meghatározott feladatainak ellátása érdekében ingyenesen adatokat
igényelhet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából.

9. §

(1)  Az  e  törvény  szerinti  ellenőrzést  a  Bizottság  által  kijelölt  háromfős  tanács  rendelkezésére
bocsátott, illetve általa megismert adatok alapján kell lefolytatni.

(2) Amennyiben a háromfős tanács a nemzetbiztonsági szolgálat  adatszolgáltatásának hiányában
vagy a betekintés  megtagadása  miatt  nem tudja az ellenőrzést  lefolytatni,  úgy haladéktalanul  a
nemzetbiztonsági  szolgálat  irányításáért  felelős  miniszterhez  fordul,  aki  öt  munkanapon  belül
köteles az adatszolgáltatást teljesíteni és a háromfős tanácsnak a betekintést biztosítani.

(3) A háromfős tanács az ellenőrzés lezárultát követően összefoglaló jelentést készít, amit – a 8. §
(3) bekezdés szerinti javaslat beérkeztét követő harminc napon belül – Bizottság hagy jóvá.

(4)  Amennyiben  a  Bizottság  a  (2)  bekezdésben  foglalt  okok  miatt  nem  tudja  az  összefoglaló
jelentést  a  (3)  bekezdés  szerinti  határidőre  jóváhagyni,  erről  haladéktalanul  tájékoztatja  az
Országgyűlés elnökét és a 8. § (3) bekezdés szerinti javaslatot tevő szervet vagy személyt.

(5) Az összefoglaló jelentést a Bizottság elnöke juttatja el a 8. § (3) bekezdés szerinti javaslatot tevő
szervhez vagy személyhez.

10. §

(1) A Bizottság eljárása során keletkezett iratokat – a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint
– az Országgyűlés Hivatala őrzi és kezeli.
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(2)  A  8.  §  (3)  bekezdés  szerinti  összefoglaló  jelentés  és  az  alapjául  szolgáló  iratok  nem
selejtezhetők.

11. §

(1)  Az  Országgyűlés  Hivatalának  a  Bizottság  tevékenységét  segítő  alkalmazottja  a  Bizottság
feladat- és hatáskörét érintő minősített adatokat a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti
feltételekkel jogosult megismerni.

(2)  A  4.  §  (4)  bekezdés  c)-f)  pontjában  meghatározott  összeférhetetlenségi  szabályokat  az
Országgyűlés Hivatalának a Bizottság tevékenységét segítő alkalmazottjára is alkalmazni kell.

4. Záró rendelkezések

12. §

(1) Ez a törvény a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

(2) E törvény rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell azzal,
hogy  a  kiemelt  közbizalmat  igénylő  tisztség  betöltését  kezdeményező  szerv  vagy  személy  a
javaslatot az e törvény hatálybalépését követő nyolc napon belül küldi meg a Bizottságnak.

13. §

(1)  Az  e  törvény  hatálybalépésekor  kiemelt  közbizalmat  igénylő  tisztséget  betöltő  személy
vonatkozásában a 3. §-ban foglaltak fennállását a Bizottság e törvény hatálybalépését követő hatvan
napon belül ellenőrzi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzéshez szükséges adatokat az Országgyűlés elnöke e törvény
hatálybalépését követő tizenöt napon belül megküldi a Bizottságnak.

(3) Amennyiben a Bizottság az e törvény hatálybalépésekor kiemelt közbizalmat igénylő tisztséget
betöltő személy vonatkozásában megállapítja, hogy a 3. §-ban foglaltak alapján nem tölthet be ilyen
tisztséget,  a  tisztség  betöltésére  jogosult  személynek  vagy  szervnek  (országgyűlési  képviselő
esetében a Nemzeti Választási Bizottságnak) az erről szóló összefoglaló jelentés megküldi.

(4) A kiemelt közbizalmat igénylő tisztség betöltésére jogosult személy vagy szerv (országgyűlési
képviselő  esetében  a  Nemzeti  Választási  Bizottság)  az  összefoglaló  jelentés  kézhezvételétől
számított három napon belül megállapítja, hogy a kiemelt közbizalmat igénylő tisztséget betöltő
személy tekintetében a megválasztásához vagy kinevezéséhez szükséges feltételek már nem állnak
fenn, és megteszi a tisztség megszűnéséből fakadó intézkedéseket.

14. §
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A Bizottság tagjait első alkalommal e törvény hatálybalépésének napjáig kell megválasztani.
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Általános indokolás

A politikai közélet tisztaságának fontos eleme az állami politika és a közvélemény formálásában
fontos  szerephez  jutó  személyek  több  szempontból  történő  átláthatósága.  Az  elmúlt  két
évtizedben – különböző, komoly visszhangot kiváltó ügyek (köztük a Nyírfa-ügy, a Defend és az
UD Zrt. körüli ügyek) miatt is – az a percepció alakult ki a magyar társadalomban, hogy egyes
személyek  nyilvánosság  elől  elzárt  tevékenységük  során  olyan  információkhoz,  személyes
befolyáshoz jutottak,  amit  felhasználhatnak a  közélet  vagy annak szereplői  manipulálásához.
Ehhez járult az a tapasztalat, hogy egyes közéleti szereplők – korábbi titkosszolgálati kötődésük
okán  –  zsarolhatóvá  vagy  támadhatóvá  váltak.  Mindezek  miatt  célszerű  olyan  szabályozást
alkotni, amelyik képes gátat vetni az ilyen jellegű illegális befolyásszerzésnek és megnyugtató
megoldást  jelent  a  közvélemény  számára  atekintetben,  hogy a  közélet  tisztasága  érdekében
egyes,  közbizalmat  igénylő  funkciókat  –  időkorláttal  –  nem  tölthetnének  be  a
titkosszolgálatokhoz kötődő személyek.

Ennek érdekében az állambiztonsági múlt  teljes körű feltárása mellett  – a rendszerváltás óta
eltelt  27  év  tanulságait  értékelve  –  szabályozást  kell  alkotni  az  1990  óta  működő
nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozó és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal titkosan
együttműködő  személyekre  is.  A hazai  jogalkotási  gyakorlat  és  a  nemzetközi  példák  is  azt
mutatják,  hogy  elfogadott  gyakorlat  a  speciális  helyzetből  fakadó  többletinformációkkal,
befolyással  rendelkező  személyek  esetében  egyes  fontos  közhivatalok  betöltése  során  –
különböző  időtartamú  –  várakozási  időszak  beiktatása  a  korábbi  pozíció  megszűnése  és  a
betölteni szándékozott poszt elnyerése közé.

A  Javaslatot  az  indokolja,  hogy  a  kiemelt  közbizalmat  igénylő  közhivatalok  esetében  a
társadalom  elvárása  is  jóval  erősebb  a  közhivatalt  betöltő  személlyel,  annak  személyi
integritásával kapcsolatosan. Olyan jogszabályi alapokat kell teremteni, ami még annak az elvi
lehetőségét is lehetetlenné teszi, hogy a fontos közhivatalokat olyan személyek töltsék be, akiket
– korábbi titkosszolgálati tevékenységük okán – illetéktelen külső befolyásolás érhet, vagy akik
részéről informális befolyásgyakorlás lehetősége merülhet fel.

A Javaslatban felsorolt közhivatalok betöltése kapcsán előírt nyolcéves várakozási időtartamot
indokolja,  hogy  az  érintett  szolgálatok  tagjai  és  a  nemzetbiztonsági  szolgálatokkal  titkosan
együttműködő  személyek  jogviszonyuk megszűnését  követően még  nem szakadnak el  egyik
napról  a  másikra  korábbi  munkatársaiktól,  kapcsolataiktól,  így  fennmaradhat  egy  olyan
informális  kapcsolati  háló,  befolyási  rendszer,  amelynek  egy  fokozott  közbizalmat  igénylő
tisztséget betöltő személy személyes integritását negatívan befolyásolhatja.

A Javaslat  elfogadása esetén azonban a közvélemény előtt  sem férhet  kétség ahhoz,  hogy a
nyolcéves időtartam lejártával kiemelt közbizalmat igénylő közhivatalra jelölt személy már nem
kerülhet  olyan  helyzetbe,  amely  a  nemzetbiztonsági  szolgálatokkal  kapcsolatos  korábbi
tevékenységéből fakadóan a pártatlan és befolyástól mentes működését megakadályozza.
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Részletes indokolás

1. § 

Meghatározza a törvény célját, miszerint a kiemelt közbizalmat igénylő tisztség betöltésére jelölt
személyeket megválasztásuk vagy kinevezésük előtt ellenőrizni kell.

2. § 

Megállapítja azokat a tisztségeket (kiemelt közbizalmat igénylő tisztségek), amelyek betöltése
tekintetében sajátos feltételek előírása indokolt. A funkciók köre felöleli a meghatározó közjogi,
törvényhozói, végrehajtói és igazságszolgáltatási funkciókat, továbbá azokat a tisztségeket (az
önálló  szabályozó  szervek  és  az  autonóm  államigazgatási  szervek  vezetői  és  helyettesei),
amelyek az állam működése szempontjából kiemelt fontossággal bírnak.

3. § 

Előírja,  hogy  a  kiemelt  közbizalmat  igénylő  tisztségekbe  a  nemzetbiztonsági  szolgálatok
személyi  állományába  tartozó  és  a  nemzetbiztonsági  szolgálatokkal  titkosan  együttműködő
személyek  csak  e  jogviszonyuk  megszűnését  követő  nyolc  év  elteltével  választhatók,  illetve
nevezhetők ki.

4. § 

A Bizottság tagjai a tevékenységhez mért méltányos díjazásban részesülnek, ezzel egyidejűleg
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek.

5. § 

Tartalmazza a kiemelt közbizalmat igénylő tisztségek betöltése során a tisztségre jelölt személy
érintettségének  ellenőrzését  végző  Közbizalmi  Tisztségek  Betöltését  Ellenőrző  Bizottság  (a
továbbiakban:  Bizottság)  tagjainak  összeférhetetlenségére,  jelölésére  és  megválasztására
vonatkozó alapvető rendelkezéseket.

A Bizottság tagjainak komoly szakmai és szigorú – politikai,  közéleti  és nemzetbiztonsági –
összeférhetetlenségi szabályoknak kell megfelelniük. Az információmonopólium kialakulásának
meggátolása érdekében a megbízatásuk csak kettő évre szól, és ugyanazt a személyt csak egy
alkommal és legalább négy év elteltével lehet a Bizottság tagjának újólag megválasztani.

A Bizottság  tagjait  az  alapvető  jogok  biztosa,  a  Magyar  Tudományos  Akadémia  elnöke,  az
Országos  Bírói  Tanács,  a  Magyar  Ügyvédi  Kamara  és  együttesen  legalább  három  olyan,
Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet jelöli, amely több mint tíz éve működik és
létesítő  okiratában a közélet  tisztaságával  és társadalom általi  ellenőrzésével,  a köztisztségek
betöltésének  átláthatóságával,  a  nyilvánosság  erősítésével  és  a  jogtudatossággal  kapcsolatos
célok szerepelnek, és e célokkal összefüggő tevékenységet folytat.
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6. § 

A  Bizottság  elnökének  megválasztására,  valamint  az  elnök  és  a  tagok  megbízatásának
megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

7. § 

A Bizottság működésének alapelveire vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz, meghatározva, hogy
a Bizottság működésének részleteiről ügyrendet alkot, működésének feltételeit az Országgyűlés
Hivatala biztosítja.

8. § 

Meghatározza az ellenőrzési eljárásra vonatkozó alapvető szabályokat. A Bizottság – szintén az
információmonopólium kialakulásának meggátolása érdekében – az ellenőrzések során hármas
tanácsban jár  el.  A Bizottság a  közhivatalra  jelölt  személy érintettségének ellenőrzése  során
ellenőrzi a kizáró ok fennállását és tájékoztatást kér a nemzetbiztonsági szolgálatoktól. Utóbbi
lehetővé  teszi  a  nemzetbiztonsági  szolgálatok  személyi  állományának és  a  nemzetbiztonsági
szolgálatokkal  titkosan  együttműködő  személyek  felfedésének  meggátlását,  ugyanakkor  a
javaslat lehetőséget ad a Bizottságnak, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatoknak az érintettséggel
kapcsolatos tájékoztatását a szolgálatoknál ellenőrizheti.

9. § 

Meghatározza az ellenőrzés során követendő eljárást a nemzetbiztonsági szolgálatok hallgatása
esetére,  továbbá  az  ellenőrzést  lezáró  összefoglaló  jelentés  elfogadásának  és  a  kinevezést
kezdeményezőhöz történő eljuttatására vonatkozó rendelkezéseket.

10. § 

Meghatározza, hogy a Bizottság iratainak őrzését az Országgyűlés Hivatala látja el.

11. § 

Meghatározza,  hogy  az  Országgyűlés  Hivatalának  a  Bizottság  tevékenységét  segítő
alkalmazottja  a  Bizottság  feladat-  és  hatáskörét  érintő  minősített  adatokat  a  minősített  adat
védelméről  szóló  törvény szerinti  feltételekkel  jogosult  megismerni,  továbbá  ezen  érintettek
vonatkozásában megállapítja az összeférhetetlenségi szabályokat.

12. § 

A hatálybalépéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza, és előírja a törvény alkalmazását a
folyamatban lévő ügyekre is.

13. § 

A törvény hatálybalépésekor  hivatalban  lévő,  kiemelt  közbizalmat  igénylő  tisztséget  betöltő
személyek esetében az ellenőrzést a Bizottság a törvény hatálybalépését követően 60 napon belül
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folytatja le. Érintettség esetén – a Bizottság jelentése alapján – a választásra vagy kinevezésre
jogosult megállapítja, hogy a megválasztáshoz vagy kinevezéshez szükséges feltételek már nem
állnak fenn, amivel az érintett tisztsége a törvény erejénél fogva megszűnik.

14. § 

A Bizottság  hatékony  működése  érdekében  a  Bizottság  tagjait  a  törvény  hatálybalépésének
napjáig rendeli megválasztani.
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