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Tárgy: vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

Tisztelt Országgyűlési Képviselő!
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.) 90. § (1)
bekezdése alapján az országgyűlési képviselő minden évben január 31-ig tesz az
Ogytv. 1. melléklete szerinti vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi
nyilatkozatot (a továbbiakban: vagyonnyilatkozat), amelyhez a (2) bekezdés szerint
köteles csatolni a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, gyermekeinek
(a továbbiakban együtt: családtag) a képviselő vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú
vagyonnyilatkozatát.
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 2019. január 31-ig tehet eleget a 2018.
december 31-én fennálló vagyoni állapotnak megfelelően.
Tájékoztatom, hogy az Ogytv. 90. § (3) bekezdése szerint a vagyonnyilatkozat-tétel
elmulasztása esetén - a vagyonnyilatkozat benyújtásáig - képviselői jogait nem
gyakorolhatja, javadalmazásban nem részesül.
A Mentelmi bizottság az Ogytv. 94. § (2) bekezdése alapján a családtag
vagyonnyilatkozata kivételével a vagyonnyilatkozat nyilvános, oldalhű másolatát az
Országgyűlés honlapján haladéktalanul, azaz 2019. február 1-jén, pénteken
közzéteszi. A vagyonnyilatkozat a honlapról a képviselő megbízatásának megszűnését
követő egy év elteltével távolítható el. A családtag vagyonnyilatkozata nem nyilvános,
ezeket a Mentelmi bizottság őrzi, azokba csak a bizottság tagjai tekinthetnek be a
képviselő vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás során (Ogytv. 94. § (3M7)
bekezdés).
Mellékelem a vagyonnyilatkozat megtételéhez szükséges - törvény szerinti nyilatkozatokat és a családtag vagyonnyilatkozatához tartozó borítékot.
Tájékoztatom, hogy ezekből pluszpéldányokat a Mentelmi bizottság titkárságán
(Irodaház, V. emelet 550. szoba) vehet át. A vagyonnyilatkozati formanyomtatvány az
Országgyűlés honlapjáról az „E-futár” menüpontból letölthető.
A képviselő vagyonnyilatkozata teljes körű, azaz a nyomtatvány személyes
nyilvántartási és A)-F) részeit kell kitöltenie. A vagyonnyilatkozat D) és E) részében
az Országgyűléstől, saját pártjától, frakciójától, törvényhozói munkát támogató
alapítványtól kapott juttatások és ingyenes használatba adott dolgok, illetve

képviselői megbízatásával összefüggésben kapott ajándékok és a D) rész alá nem
tartozó ingyenes juttatások szerepelnek.
A családtag vagyonnyilatkozati nyomtatványa csak a személyes nyilvántartási,
továbbá A), C) és F) részeit tartalmazza, tehát csak ezen részeket kell kitölteni, majd a
„piros csíkos” borítékban elhelyezni és azt a képviselő aláírásával ellátni.
A képviselők és családtagjaik a vagyonnyilatkozati nyomtatványokat kitölthetik
kézírással (tollal) vagy elektronikus formában. Aki ez utóbbi módon kívánja kitölteni
a vagyonnyilatkozatát, kérem, hogy gondosan olvassa el a mellékelt informatikai
tájékoztatót.
A levelemhez mellékelt útmutató a vagyonnyilatkozat kitöltéséhez nyújt segítséget annak egyes pontjai szerinti sorrendben - a fogalmak meghatározásával, azokban az
esetekben, amelyekben ez szükséges (például jogszabályi hivatkozások miatt).
Ezenkívül mellékelem a Mentelmi bizottság állásfoglalásait a vagyonnyilatkozat
kitöltésének egyes kérdéseiről. A kitöltésre vonatkozó más tartalmi előírás, illetve
ajánlás nincs. Formai megkötöttség sincs, például tollal történő kitöltésnél az üresen
maradt alpontokat, rovatokat ki lehet húzni, de ez nem kötelező.
Amennyiben a kitöltéssel kapcsolatosan bármilyen kérdése merül fel, úgy dr. Pálinkás
Lászlóhoz, a Mentelmi bizottság munkatársához tud fordulni (telefon: 441-5113, fax:
441-5963, e-mail: mob@parlament.hu).
A kitöltött vagyonnyilatkozatok - átvételi igazolás ellenében történő - leadására a
Mentelmi bizottság titkárságán (Irodaház V. emelet 550. szoba) 2019. január 2. és
január 31. között lesz lehetőség, hétfőtől csütörtökig 9 és 16 óra között, pénteken 9 és
13 óra között, a leadási határidő utolsó két napján, 2019. január 30-án és 31-én,
szerdán és csütörtökön pedig 9 és 20 óra között.
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