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2017. évi ..... törvény 

A külföldről támogatott állami vezetők és országgyűlési képviselők átláthatóságáról

Az  Országgyűlés  tiszteletben  tartva,  hogy  Magyarország  állami  vezetőinek  és  országgyűlési
képviselőinek  feladatellátása  hozzájárul  hazánk  demokratikus  működéséhez  és  a  közügyek
nyilvános  megvitatásához,  valamint,  hogy  e  személyek  meghatározó  szerepet  töltenek  be  a
társadalmat  működtető  jogszabályok  megalkotásában  és  a  közvélemény  formálásában,
hangsúlyozva,  hogy  az  állami  vezetők  és  országgyűlési  képviselők  működésével  kapcsolatos
átláthatóságukhoz kiemelt közérdek fűződik, felismerve, hogy az állami vezetők és országgyűlési
képviselők  részére  ismeretlen  külföldi  forrásból  juttatott  támogatások alkalmasak lehetnek  arra,
hogy külföldi  érdekcsoportok e  személyek befolyásolásán keresztül  saját  érdekeiket,  nem pedig
magyar  állami,  közösségi  célokat  érvényesíthessenek  Magyarország  politikai  és  társadalmi
életében, továbbá figyelemmel arra, hogy ez veszélyeztetheti az ország politikai, gazdasági érdekeit,
a  törvényes  intézmények  befolyásmentes  működését,  valamint  hozzájárulva  a  korrupció  elleni
küzdelem nemzetközi erőfeszítéseihez, a következő törvényt alkotja:

1. §

E törvény hatálya kiterjed
a)  a  központi  államigazgatási  szervekről,  valamint  a  Kormány  tagjai  és  az  államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 6. § (1) bekezdése szerinti
állami vezetőkre és
b) az országgyűlési képviselőkre.

2. §

(1)  Az 1.  §-ban foglaltak nyilatkoznak arról,  ha -  a  Ptk.  8:1.  § (1)  bekezdés  2.  pontja  szerinti
hozzátartozó  kivételével  -  külföldi  magánszemélytől  vagy  szervezettől,  illetve  a  külföldről
támogatott  szervezetek  átláthatóságáról  szóló  törvény  1.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott
szervezettől - közvetlenül vagy közvetett módon, pénz, értéktárgy, vagyoni értékű jog vagy egyéb
kedvezmény formájában - juttatásban részesültek.

(2) A nyilatkozattétel kiterjed arra a juttatásra is, amelyben az (1) bekezdésben meghatározottaktól
az 1. §-ban foglalt személlyel közös háztartásban élő közeli hozzátartozója részesül.

(3)  Nem  kell  nyilatkozni  azon,  az  (1)-(2)  bekezdésben  foglalt  juttatásról,  amelyet  az
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.) szerint az országgyűlési
képviselői vagyonnyilatkozatban, vagy a Ksztv. szerinti vagyonnyilatkozatban fel kell, illetve fel
kellett tüntetni, valamint arról a juttatásról sem, amelynek pénzben kifejezhető értéke nem haladja,
illetve nem haladta meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér egy havi összegét.

(4) A nyilatkozattételre kötelezett a juttatásban való részesüléstől számított 30 napon belül teszi meg
az 1. melléklet szerinti nyilatkozatot és küldi meg azt az (5) bekezdés szerinti,  megfelelő szerv
részére.
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(5) A (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot
a) állami vezető esetén a kormány elektronikus honlapján,
b)  országgyűlési  képviselő  esetén  a  Magyar  Közlöny  mellékletét  képező  Hivatalos  Értesítő
közlemények rovatában

a nyilatkozat beérkezésétől számított 15 napon belül kell közzétenni.

3. §

(1) Amennyiben a nyilatkozattételre kötelezett állami vezető a nyilatkozattételt a 2. § (4) bekezdése
szerinti  határidőben  elmulasztja  megtenni,  vagy  utóbb  bebizonyosodik,  hogy  az  általa  tett
nyilatkozat valótlan, hiányos, illetve megtévesztésre alkalmas, úgy az állami vezetőt e tisztségéből
fel kell menteni.

(2) Amennyiben a nyilatkozattételre kötelezett országgyűlési képviselő a nyilatkozattételt a 2. § (4)
bekezdése szerinti határidőben elmulasztja megtenni, a határidő elteltét követő 15 napon belül az
Országgyűlés  összeférhetetlenségi  ügyekkel  foglalkozó  bizottsága  (a  továbbiakban:
összeférhetetlenségi bizottság) eljárást indít, amelyet az Ogytv. szabályai szerint folytat le. Ha a
nyilatkozattételre  kötelezett  a  nyilatkozatot  az  összeférhetetlenségi  bizottság  döntésének
meghozataláig  nem  pótolja,  az  összeférhetetlenségi  bizottság  kezdeményezi  az  országgyűlési
képviselő összeférhetetlenségének kimondását.

(3) Amennyiben bebizonyosodik, hogy a nyilatkozattételre kötelezett országgyűlési képviselő által
tett nyilatkozat valótlan, hiányos, illetve megtévesztésre alkalmas, az összeférhetetlenségi bizottság
- a hozzá érkezett jelzés vagy hivatalbóli észlelés időpontjától számított 5 napon belül - 15 napos
határidő tűzésével felhívja az érintettet a nyilatkozat javítására, kiegészítésére. Amennyiben ezt az
érintett elmulasztja, az összeférhetetlenségi bizottság a (2) bekezdésben foglalt szabályok szerint jár
el.

4. §

Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

5. §

Az az  1.  §  szerinti  nyilatkozattételre  kötelezett,  aki  a  törvény hatálybalépésekor  -  egy korábbi
juttatás miatt  -  már  támogatottnak minősül,  a  hatálybalépést  követő 30 napon belül  nyilatkozik
arról, hogy 1989. március 22-étől a törvény hatálybalépésének napjáig a 2. § (1) bekezdése szerinti
juttatásban részesült.
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1. melléklet a 2017. évi ..... törvényhez 

A nyilatkozattevő külföldről támogatott személlyé válásáról szóló bejelentés adattartalma

I. A külföldről támogatott nyilatkozattevőre vonatkozó adatok

1. Név:

2. Betöltött tisztség:

3. A támogatásban részesülés időpontja:

4. A támogatás összege:

II. A támogató magánszemélyre, illetve szervezetre vonatkozó adatok

1. A támogató neve:

2. Lakcíme vagy székhelye:

3. Nyilvántartási száma (szervezet esetén):
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Általános indokolás

A Fidesz képviselői benyújtották törvényjavaslatukat, amely szerint a külföldről támogatott
civil szervezetek átláthatóságát meg kell teremteni, így azokat a szervezeteket – különféle
szankciók kilátásba helyezése mellett – nyilvántartásba veszik, amelyek külföldről származó
támogatást fogadnak el.  A javaslat benyújtói így akarták elérni, hogy a közvélemény előtt
nyilvánvalóvá váljék, hogy „ki kit képvisel”.

A Jobbik  egyetért  azzal,  hogy  a  külföldről  érkező  anyagi  források  olyan  káros  függést
teremthetnek,  amelyek  a  magyar  szervezetek  működését  külföldről  befolyásolhatóvá,
esetlegesen külföldről  irányítottá  tehetik.  Valljuk azonban azt  is,  hogy ezen befolyásolási
kísérletek a politikusokra irányultan sokkal károsabbak, ezért szükséges ezeknek gátat szabni.

Másképpen fogalmazva az állami vezetők és országgyűlési képviselők esetében még inkább
fontos látni, hogy egy adott ügyben „ki kit képvisel”, milyen szempontok szerint alakítja ki az
álláspontját.

Másrészről  azt  is  gondoljuk,  hogy  mind  az  állami  vezetőknek,  mind  az  országgyűlési
képviselőknek személyes jó példával kell elöljárniuk lehetőség szerint minden, de különösen
egy olyan ügyben, amely láthatóan megosztja a társadalmat. Elvárható tehát, hogy az előírni
tervezett  kötelezettségeket  magukra nézve is  kötelezőnek fogadják el.  Ha nem ezt  teszik,
hiteltelenné válnak, így a politikusokba, az államapparátusba vetett bizalom tovább csökken.

A javaslatunk  arra  irányul,  hogy  azon  állami  vezetők  és  országgyűlési  képviselők,  akik
külföldi, vagy külföldről befolyásolt szervezetektől érkező forrásokban részesültek, kötelesek
legyenek  e  tényt  nyilvánosságra  hozni.  Ennek  érdekében  nyilatkozniuk  kell  a  juttatás
felvételéről,  amelynek  elmaradása  vagy  valótlan  tartalommal  történő  megtétele  esetén  a
javaslat kilátásba helyezi a megbízatásuk elveszítését.

Részletes indokolás

1. § 

A törvény személyi hatályának megállapítása. A javaslat az állami vezetők és az országgyűlési
képviselők vonatkozásában tartalmaz előírásokat.

2. § 

E § előírja, hogy milyen juttatásban részesülés esetén és milyen módon kell nyilatkozni e tényről
az érintetteknek.

3. § 
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A tervezet  szankciót  helyez  kilátásba  arra  az  esetre,  ha  a  nyilatkozattétel  határidőben nem
teljesül, vagy valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz az érintett.

4. § 

Hatályba léptető rendelkezés.

5. § 

Amennyiben  az  érintett  a  törvény  hatálybalépését  megelőzően  kapott  juttatást,  ennek
bevallásáról is nyilatkozni szükséges.

5


