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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „A
képviselők és az állami támogatásban részesülő pártok vezető testületei tagjainak, illetve a
velük egy háztartásban élő hozzátartozók vagyonbevallásának újra szabályozását előkészítő
eseti bizottságról” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánjuk benyújtani.



...../2018. (.....) OGY határozat 

A képviselők és az állami támogatásban részesülő pártok vezető testületei tagjainak, illetve a
velük egy háztartásban élő hozzátartozók vagyonbevallásának újra szabályozását előkészítő

eseti bizottságról

1. Az Országgyűlés az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.)
23.  §-a  alapján  eseti  bizottságot  (a  továbbiakban:  Bizottság)  hoz  létre  képviselők  és  az  állami
támogatásban  részesülő  pártok  vezető  testületei  tagjainak,  illetve  a  velük  egy háztartásban  élő
hozzátartozók vagyonbevallásának újra szabályozása előkészítésére.

2. A bizottság feladata az alábbi kérdések vizsgálata és törvényjavaslat előkészítése:

a)  az  országgyűlési,  önkormányzati  képviselőkkel,  polgármesterekkel  egy  háztartásban  élő  (és
jelenleg  is  vagyonnyilatkozattételre  kötelezett)  hozzátartozók  vagyonnyilatkozata  a  jövőben
nyilvános legyen;

b) az állami támogatásban részesülő párt vezetője és vezető testületének tagja továbbá a velük egy
háztartásban  élő  hozzátartozók  az  országgyűlési  képviselőkkel  megegyező  módon  rendszeres
vagyonnyilatkozatot  legyenek  kötelesek  készíteni,  illetve  mind  a  saját,  mind  hozzátartozóik
vagyonnyilatkozata legyen nyilvános;

c) a fenti rendszeres vagyonnyilatkozat-tételi és nyilvánosságra hozási kötelezettség maradéktalan
teljesítése előfeltétele legyen annak, hogy a soron következő választáson az adott párt indulhasson,
illetve az érintett párttisztségviselő képviselő- vagy polgármesterjelölt lehessen;

d) határozza meg az időhatárt, amíg jóhiszeműnek tekinthető a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett
bejelentési  kötelezettségének  elmulasztása,  valamint  pontosítsa,  hogy  mi  tekinthető  „lényeges”
adatnak, ténynek a valótlanul közöltek tekintetében.

3. А Bizottság az 50/2003. (XI. 5.) AB határozatban foglaltak figyelembevételével maga határozza
meg eljárási rendjét és vizsgálati módszereit.

4. А Bizottság törvényjavaslatot nyújt be az Országgyűlés számára az Ogytv. 15. § (2) bekezdése
alapján.

5. А Bizottságba a kormánypárti és ellenzéki frakciók egyenlő létszámba delegálnak (paritásos).

6. А képviselő tagokra а képviselőcsoportok vezetői, illetve független képviselők tesznek ajánlást
az alábbiak szerint:
Fidesz -Magyar Polgári Szövetség 5 fő
Kereszténydemokrata Néppárt 1 fő
Jobbik Magyarországért Mozgalom 1 fő
Magyar Szocialista Párt 1 fő
Demokratikus Koalíció 1 fő
Lehet Más а Politika 1 fő
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Párbeszéd Magyarország 1 fő
függetlenek 1 fő

7. Az egy-egy nem képviselő tag személyére а képviselőcsoportok vezetői tesznek javaslatot.

8.  А  Bizottság  társelnökének  személyére  а  Bizottság  tagjai  közül  а  Fidesz  és  a  DK  egy-egy,
alelnökének személyére а a KDNP a Jobbik és а MSZP képviselőcsoportja tesz előterjesztést az
Országgyűlés elnökének.

9.  А  Bizottság  megbízatása  а  tagjainak  megválasztásáról  szóló  országgyűlési  határozat
közzétételekor  kezdődik  és  а  törvénymódosító  javaslat  elkészítéséig,  legfeljebb  azonban  a
megalakulásától számított egy évig szól.

10. А Bizottság tagjai munkájukért díjazásban nem részesülnek.

11. А Bizottság feladatának ellátásához szakértőket vehet igénybe.

12. А Bizottság működésének költségeit az Országgyűlés költségvetéséből kell fedezni.

13. E határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Magyarországon  a  közvélemény  jelentős  része  szkeptikusan  tekint  a  törvény  által  előírt  és
nyilvánosságra  hozott  politikusi  vagyonnyilatkozatokra  (2012.  évi  XXXVI.  törvény  1.
melléklete, illetve a 2011. évi CLXXXIX. törvény 2. melléklete).

Az  általános  közvélekedés  szerint  ezek  a  nyilatkozatok  nem  tükrözik  a  nyilatkozattételre
kötelezettek  (és  háztartásuk)  valós  anyagi  helyzetét.  Nem  segíti  a  tisztánlátást,  hogy  a
nyilatkozóval közös háztartásban élő házastárs/élettárs, illetve gyermekek vagyonnyilatkozata a
jelenlegi szabályozás alapján nem nyilvános, miközben csak ezek együttes ismerete alapján lehet
megítélni az érintettek és családjuk vagyoni helyzetének alakulását, illetve az adott politikussal
egy háztartásban élők által közösen elkölthető jövedelmek tényleges mértékét.

A választók joggal tartanának igényt arra is, hogy a Magyarországon törvényesen bejegyzett és
működő, állami támogatásban részesülő és – a választásokon a szavazóktól közhatalmat kérő -
politikai  pártok  vezetőinek és  vezető  testületei  tagjainak (és  a  velük  egy háztartásban élők)
vagyoni és jövedelmi helyzete szintén nyilvános és átlátható legyen.

A jelen határozati javaslat szerinti politikai szereplők és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatának
nyilvánosságra  hozatala  alapjog-korlátozással  jár  (az  Alaptörvény  VI.  cikkében  deklarált
személyes  adatok  védelméhez  való  jog),  így  a  fenti  célok  megvalósítása  érdekében  az
Alaptörvény  I.  cikk  (3)  bekezdésére  figyelemmel  a  vagyonnyilatkozatok  nyilvánosságára
vonatkozó jogszabályok módosítása mellett – ezzel párhuzamosan - az Alaptörvény módosítása
is szükségessé válhat.
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