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BEVEZETÉS
Az elemzés a parlamenti képviselői összeférhetetlenség és a vagyonnyilatkozatok benyújtásának szabályozását kívánja áttekinteni. Az összeállítás – a megrendelő igénye alapján – 34 európai és 5 Európán kívüli ország gyakorlatát vizsgálja. Az európai országok vizsgálata kiterjed
(Magyarország kivételével) az Európai Unió tagállamaira1, öt tagjelölt- és két potenciális tagjelölt országra2, valamint az öt Európán kívüli országra, melyek között az Amerikai Egyesült
Államok, Ausztrália, Izrael, Kanada és Új-Zéland szerepel.
Felhasznált források:
 az egyes országok alkotmánya és vonatkozó jogszabályai, angol fordításban;
 a Parlamenti Kutatás és Dokumentáció Európai Központja (ECPRD) levelező rendszerén
keresztül 2014-ben a képviselői vagyonnyilatkozatok benyújtásának gyakorlatáról feltett
kérdésre érkezett válaszok;
 az Európa Tanács (Council of Europe) korrupció ellenes munkacsoportjának (GRECO)
országjelentései;
 a Képviselői Információs Szolgálat 2015-ben elkészített, a képviselői összeférhetetlenséget
vizsgáló elemzése.

Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország,
Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg,
Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia
2
Tagjelölt országok: Albánia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró, Szerbia, Törökország
Potenciális tagjelölt országok: Bosznia-Hercegovina, Koszovó
1
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EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió parlamentje: Európai Parlament
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 751 fő
Az Európai Parlament képviselői összeférhetetlenségéről és a vagyonnyilatkozatról a magatartási szabályzat (Code of Conduct for Members of the European Parliament with respect to
financial interests and conflicts of interest) rendelkezik.
Összeférhetetlenség akkor állhat fenn, ha a képviselő személyes érdekei befolyásolhatják a
munkája során hozott döntéseit. Az összeférhetetlenség esetén a képviselő írásban tájékoztatja
az Európai Parlament elnökét.
Vagyonnyilatkozat: A képviselő a megválasztása utáni első ülés végéig illetve megválasztása
után 30 nappal nyújtja be vagyonnyilatkozatát. A vagyonnyilatkozatnak tartalmaznia kell:
 a képviselő azt megelőző három évben betöltött pozícióit, közhivatalait;
 a másutt betöltött képviselői mandátuma után járó jövedelmét;
 egyéb rendszeres jövedelmét;
 gazdasági társaságoknál betöltött igazgató-tanácsi vagy egyéb pozícióját,az illetmény
nélkülit is;
 egyéb, nem rendszeres jövedelemét, ha az eléri az évi 5000 eurót;
 más pártoktól kapott anyagi, tárgyi vagy személyzeti juttatást;
 egyéb olyan tevékenységet, ami befolyásolhatja képviselői munkáját.
A rendszeres jövedelmet az alábbi kategóriák szerint kell feltüntetni:





évi 500 és 1000 euró között;
évi 1001 és 5000 euró között;
évi 5001 és 10 000 euró között;
évi 10 000 euró fölött.

Az európai parlamenti képviselő unkája során nem fogadhat el 150 eurónál nagyobb értékű
ajándékot. Ha a Parlament képviselete során kap ajándékot, akkor azt át kell adni a Parlament
Elnökének. Ugyanakkor nem számít ajándéknak az utazási költség, szállás, ellátás térítése, akkor sem, ha azt harmadik fél fizeti, mint meghívó, ha ez a képviselő munkájával összefüggésben
van.
Az adatokat a parlament honlapján közzé kell tenni.
Az a képviselő, aki elmulasztja benyújtani a bevallását nem választható a parlamentben más
tisztségre és nem lehet hivatalos delegáció tagja.
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ORSZÁGTANULMÁNYOK – EU-TAGÁLLAMOK
AUSZTRIA
Az osztrák parlament: Parlament
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Nationalrat – 183 fő
Felsőház: Bundesrat – 61 fő
Vagyonnyilatkozat: Ausztriában a szövetségi szintű Átláthatósági és összeférhetetlenségi törvény (Unvereinbarkeits- und Transparenz-Gesetz) szabályozza a vagyonnyilatkozatok benyújtására kötelezettek és az abban feltüntetendő vagyonelemek körét. A vagyonelemek: ingatlanok, tőkejövedelem, vállalatok, vagy vállalati részvények.
A vagyonnyilatkozatokat a Számvevőszék elnökéhez kell benyújtani, akinek azonban nem feladata a feltüntetett adatok hitelességének vizsgálata. A Számvevőszék elnöke, amennyiben kirívó jövedelem gyarapodást észlel, jelenti azt az Alsóház illetve Felsőház elnökének.
A benyújtásra kötelezettek két évente adnak be vagyonnyilatkozatot, illetve a tisztségre megválasztásuk utáni három hónapon belül, valamint nyugdíjba vonulásukkor szintén.
Összeférhetetlenség: Az Alkotmány 59. cikke mondja ki, hogy senki sem lehet egyidejűleg a
Nemzeti Tanács, a Szövetségi Tanács vagy az Európai Parlament tagja.
Az 59/A. cikk szerint azt a közalkalmazottat, aki nemzeti tanácsi vagy szövetségi tanácsi képviselő is egyben, a mandátumának gyakorlásához szükséges mértékben mentesíteni kell, vagy
fel kell menteni szolgálata alól. A nemzeti tanácsi vagy szövetségi tanácsi képviselővé megválasztott közalkalmazott köteles évente közölni, hogy melyik szabály irányadó a jogszabály szerinti szolgálat alóli mentesítésére vagy felmentésére, és hogy az általa elvégzendő munka ellenőrzésének melyik módját választja.
Az Alkotmány szerint nem lehet képviselő:
 a szövetségi elnök
 a Számvevőszék elnöke
 a közigazgatási és legfelsőbb bíróság tagja
 az Alkotmánybíróság tagjai
BELGIUM
A belga parlament: Parlement fédéral / Federaal Parlement / Föderales Parlament
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Chambre des Représentants – 150 fő
Felsőház: Sénat / Senaat / Senat – 60 fő
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Vagyonnyilatkozat: Belgiumban 2004. június 26-án módosították azt az 1995. május 2-án alkotott törvényt, amely rendelkezik a vagyonnyilatkozatra kötelezettek köréről. Vagyonnyilatkozat benyújtására kötelezettek az aktív politikusok és a közszolgálati munkaviszonyban foglalkoztatottak. Nyilatkozni a megtakarításokról, kötvény-részvény tulajdonról, az ingatlanokról
és a nagy értékű ingóságokról kell.
Benyújtásra január 1. és március 31. között kerül sor, az előző év december 31-iki állapotnak
megfelelően. A nyilatkozatok zárt borítékban kerülnek benyújtásra, nem nyilvánosak, azokat
csak a bíróság kérésére, bűncselekmény gyanúja esetén nyitják fel. A nyilatkozat benyújtásának
elmulasztása pénzbüntetést von maga után, valótlan adatok feltüntetése pedig büntetőjogi következményekkel jár.
Összeférhetetlenség: Az Alkotmány 49 §-a szerint: „Ugyanazon személy egyidejűleg nem lehet mindkét kamara tagja.”
Az 50 §-a kimondja: „A két kamara valamelyikének tagja, akit a király miniszterré nevezett ki
és elfogadta a kinevezést, elveszti az üléseken való részvételi jogát, és mandátumát csak akkor
szerzi vissza, ha a király megszüntette miniszteri tisztségét. Az érintett kamarában való utódlásának módozatairól törvény rendelkezik”.
Az 51 §-a szerint: „A két kamara valamelyikének az a tagja, akit a szövetségi kormány a miniszteri tisztség kivételével bármilyen más fizetett hivatalba kinevezett, a tisztség elfogadása
esetén azonnal elveszíti az ülésen való részvételi jogát, és a funkciót csak új választás esetén
szerzi vissza.”
Az 1931. évi augusztus 6-ai törvény 1. cikkelye szerint képviselő:
 nem tölthet be közhivatali funkciót (kivétel ez alól az oktatói tevékenység);
 nem nevezhető ki vallásügyi miniszternek;
 szövetségi közigazgatási ügyekben nem járhat el ügyvédként;
 nem lehet az Államkincstár alkalmazottja;
 nem jelölhető tartományi szinten kormányzóvá, alkormányzóvá, helyettes kormányzóvá,
tanácsossá, jegyzővé;
 nem lehet kerületi megbízott;
 nem kaphat igazságügyi funkciót (bíró, ügyész);
 nem vállalhat tisztséget az Államtanácsban, a Kúriában, az Állami Számvevőszéknél;
 nem vállalhat aktív katonai szolgálatot.
BULGÁRIA
A bolgár parlament: Narodno sabranie
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 240 fő
Vagyonnyilatkozat: Bulgáriában a Házszabály II. szakasza, az Etikai értékek 142. cikke rendelkezik arról, hogy az országgyűlés tagjainak nyilvánosságra kell hozniuk az ingatlan tulajdonukat, az országban és külföldön szerzett bevételeiket és kiadásaikat a magas állami hivatalokat
betöltő személyek vagyonbevallásáról szóló törvénynek megfelelően (Law for Publicity of the
Property of Persons Occupying High State Positions).
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Az ország Európai Uniós csatlakozása lendületet adott a nemzeti anti-korrupciós stratégia megalkotásához. Elfogadták 2000-ben a magas állami hivatalban lévő köztisztviselők pénzügyi érdekeltségeit kötelezően nyilvánosságra hozó törvényt (The Bulgarian Public Disclosure of
Senior Public Officials Financial Interests Act). A törvény hatálya alá tartoznak: az államfő, a
parlament tagjai, a miniszterelnök, annak helyettese, a miniszterek és helyetteseik, a legfelsőbb
bíróság elnöke és mások. A vagyonnyilatkozatok nyilvánosak.
Tartalmazzák az ingatlanokat, saját tulajdonú gépjárművet, kötvényeket-részvényeket, a privatizáció során szerzett vagyonelemeket. A vagyonnyilatkozatok az állami számvevőszékhez kerülnek és annak honlapjáról az állampolgárok számára nyilvánosan hozzáférhetőek.
Összeférhetetlenség: Az alkotmány leszögezi, hogy a képviselők nem tölthetnek be más köztisztviselői állást, helyi közigazgatási, illetve állami tisztséget (68.§ (1)), beleértve a kormánytagságot is (68.§(2)). Aki tehát miniszteri tárcát kap, képviselői mandátumát hivatali szolgálata
idejére szünetelteti.
Nem lehet képviselő az alkotmánybíróság, illetve bármely más bíróság tagja sem. (147.§(5))
Állami tisztségnek számít például a kormányzati bizottságban, illetve bármely kormányszervnél, hivatalnál betöltött megbízatás is.
A képviselők megbízatásuk időtartama alatt nem állhatnak fizetéssel járó alkalmazásban sehol,
kivéve felsőoktatási intézmények irányító testületeiben, tanszékein, illetve a Bolgár Tudományos Akadémia vezető testületeiben, de egyszemélyi irányító hatáskörben ezekben az intézményekben sem szerepelhetnek. (Házszabály, 130.§(3))
CIPRUS
A ciprusi parlament: Vouli Antiprosopon
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 80 (jelenleg: 56) fő
Vagyonnyilatkozat: Nincs még hatályban az a törvény, amelyről 2016. áprilisában szavaztak
a képviselők, és amely vagyonnyilatkozat tételére kötelezné a parlamenti képviselőket. Jelenleg
nincs ilyen kötelezettségük a képviselőknek.
Összeférhetetlenség: Az alkotmányának 70. cikke szerint a képviselői megbízatás összeférhetetlen:
 a miniszteri hivatással,
 a közigazgatási kamarában való tagsággal,
 a helyhatósági tanácsban betöltött tisztséggel, ideértve a polgármestert,
 a fegyveres és biztonsági erőknél való szolgálattal,
 más állami vagy helyhatósági tisztséggel,
 valamint török közösséghez tartozó miniszter esetében a vallási tisztséggel.
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CSEH KÖZTÁRSASÁG
A cseh parlament: Parlament
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Poslanecka Snemovna – 200 fő
Felsőház: Senat – 81 fő
Az Alsóház 2008. júniusában módosította a 2006. évi 159. törvényt az összeférhetetlenségről,
mely többek között az alsó- és felsőházi képviselőkre is vonatkozik.
Vagyonnyilatkozat: A törvény értelmében a képviselőknek évente nyilatkozniuk kell a hivatali
idejük alatt a saját és házastársuk vagyongyarapodásáról, a tulajdonukban lévő ingatlan és ingóvagyonról, ezek értékéről és a szerzés körülményeiről. Fel kell tüntetniük a meghatározott
érték feletti részvényeket és kötvényeket, illetve az ajándékokat, ha értékük meghaladja a 400
eurót és a meglévő, 4000 euró feletti hiteleket.
Összeférhetetlenség: A képviselő egyidejűleg nem lehet a Felsőház (Senat) tagja (Alkotmány
21.§)
Az Alkotmány szerint az Alsóház tagja nem lehet köztársasági elnök, nem tölthet be bírói tisztséget és egyéb, törvényben meghatározott tisztségeket. (Alkotmány 22. §).
A képviselők nem tölthetnek be döntési jogkörökkel járó tisztségeket (Összeférhetetlenségi törvény 4-5.§)
 minisztériumokban és egyéb államigazgatási hivatalokban;
 ügyészségen és bíróságon;
 biztonsági szolgálatoknál, a Cseh Köztársaság fegyveres erőinél,
 a Számvevőszéknél,
 a Köztársasági Elnöki Hivatalban,
 a Képviselőház, illetve a Szenátus Hivatalában,
 az Ombudsman Hivatalában,
 a Cseh Köztársaság Földalapjánál és egyéb állami alapoknál. A képviselők nem folytathatnak üzleti tevékenységet, nem lehetnek felügyelőbizottsági tagok.
 Nem engedélyezett semmilyen egyéb gazdasági tevékenység, azt haladéktalanul meg
kell szüntetni, de legkésőbb a hivatalba lépést követő 30 napon belül.
DÁNIA
A dán parlament: Folketinget
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 179 fő
Vagyonnyilatkozat: Az 1994-ben megtartott választások után vezették be azt a szabályt, amely
szerint a parlamenti képviselők nyilatkozhatnak gazdasági érdekeltségeikről és pénzügyi tevékenységükről (gazdasági társaságok vezető tisztségviselése, tulajdonrésze, pénzügyi tanács-

8

adás, ingatlan befektetések). Az intézkedés célja, hogy átláthatóbbá tegye a közvélemény számára a parlamenti képviselők anyagi helyzetét. A nyilatkozattétel nem kötelező. A nyilatkozatok meghatározott szabályok szerint nyilvánosak elektronikusan hozzáférhetők (The
Parliamentary system of Denmark).
Összeférhetetlenség: Az Alkotmány 30 §-a szerint azok a közalkalmazottak, akik a Folketing
(Parlament) választott tagjai, nem kötelesek engedélyt kérni a kormánytól megválasztásuk elfogadásához. A parlamenti képviselők viselhetnek önkormányzati tisztségeket is, ha erről pártjuk másképp nem rendelkezik.
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
A brit parlament: Parliament
Kamarák száma: egy
Alsóház: House of Commons – 650 fő
Felsőház: House of Lords – 803 fő
Vagyonnyilatkozat: Az Egyesült Királyság Alsóházának képviselői számára az Etikai szabályok (House of Commons - The Code of Conduct) rendelkeznek a vagyonbevallás szabályairól.
A nyilvántartásban szerepeltetni kell:
 a munkavállalói bért, fizetést, díjazást;
 a gazdasági társaságban betöltött vezető tisztségviselői pozíciót;
 föld (ingatlan) tulajdonjogát, ha értéke meghaladja a 100.000 fontot;
 az ingatlan bérbeadásából származó bevételt évi 10.000 font felett;
 a társasági tulajdonrészt, ha az eléri a 15 százalékot vagy az értéke a 70.000 fontot;
 a képviselőjelöltség kapcsán kapott bármilyen támogatást, szponzorációt;
 az Egyesült Királyságban elfogadott ajándékot, vendéglátást, juttatást, ha az meghaladja
a 300 font értéket;
 külföldi utazások költségeit, ha azt nem teljes egészében a képviselő fizette és összege
300 fontot meghaladó volt.
Egy hónappal a megválasztás után kell benyújtani, majd változások esetén a módosítást négy
héttel annak bekövetkezte után meg kell tenni. A szabályok betartását a parlament erre hivatott
biztosa felügyeli és azok megsértéséért a képviselő számon kérhető. A vagyonnyilatkozatokat
az ülésszak alatt két hetente frissítik a parlament honlapján, az ezen kívüli időben erre havonta
kerül sor. A nyomtatott példányt évente egyszer adják ki.
A Felsőház tagjaira vonatkozó magatartási kódex (Guide to the House of Lords Code of
Conduct) szerint nem megengedett, hogy viselt tisztségüket személyes anyagi gyarapodásukra
használják, mindig a köz érdekében kell cselekedniük. Nem fogadhatnak el anyagi ellenszolgáltatást, nem segíthetik a lobbisták tevékenységét tanácsaikkal, ezen keresztül befolyásolva a
törvényalkotást.
Képviselői mandátumuk elfogadása után egy hónapon belül a kitöltött vagyonnyilatkozatokat
beküldik a vagyonnyilvántartásba (Register of Lords' Interests), melyet az ülésszak alatt naponta frissítenek, a régebbiek a honlapról elérhetőek.
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A nyilvántartásban szerepelnie kell:
 a gazdasági társaságoknál betöltött vezető tisztségviselői pozíciónak, a fizetett tanácsadói, konzultánsi posztnak;
 a tulajdonukban vagy közvetlen családtagjaik tulajdonában lévő vállalati részesedés
50.000 fontot meghaladó érték esetében;
 a nem személyes használatban lévő ingatlantulajdonnak, ha értéke a 250.000 fontnál
nagyobb, és az abból származó éves jövedelem 5.000 fontnál több;
 bármilyen szponzorációt 500 font felett.
A nem jövedelemszerző tevékenység, mint például kórházi alapítványok, egyetemi, egyéb oktatási intézmények tanácsadói testületében végzett munka vagy múzeumok, galériák vagyonkezelői testületének munkájában való részvétel is bevallásra kerül.
Összeférhetetlenség: Az 1975. évi Képviselőházi diszkvalifikációs törvény tartalmazza azon
pozíciók jegyzékét, amelyek összeférhetetlenek a képviselői mandátummal. Így például képviselő nem lehet:
 a Legfelsőbb Bíróság elnöke
 a Legfelsőbb Fellebbviteli Bíróság elnöke
 kerületi bíró
 Őfelsége Földhivatala Bírája
 választott bírósági testület
 nagykövet illetve állandó képviselő nemzetközi szervezeteknél
 választási bizottság tagja
 Földgáz- és villamosenergia piaci Hatóság alkalmazottja
 önkormányzati testület tagja
ÉSZTORSZÁG
Az észt parlament: Riigikogu
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 101 fő
Vagyonnyilatkozat: A vagyonnyilatkozat benyújtására a kötelezettség jogi alapját a 2014-ben
hozott Korrupció ellenes törvény (Anti-corruption Act) adja. A hivatalba lépés utáni négy hónapon belül kell benyújtani, majd ezt követően minden év május 31-ig. E kötelezettség a hivatali idő lejárta utáni naptári évben szűnik meg. A határidő elmulasztása, a vagyonnyilatkozatban
téves információk közlése tilos. A kötelezettek köre többek között az államfő, a parlamenti
képviselők, a kormány tagjai. A kormány felelős a vagyonnyilatkozatok elektronikus nyilvántartási rendszerének létrehozásáért és karbantartásáért, a nyilvánosság számára a hozzáférés
biztosításáért.
A nyilatkozat tartalmazza a nyilatkozó tulajdonában lévő ingatlanokat, a földhivatali nyilvántartásnak megfelelően, a tulajdonában lévő gépjárműveket, gazdasági társaságokban lévő tulajdonjogát. Más személyekkel szemben fennálló követelését, ha azok összege meghaladja a minimálbér négyszeresét, más személyekkel szembeni kötelezettségeit, ha az meghaladja a minimálbér négyszeresét; külföldi bankszámláit, külföldi társaságokban lévő tulajdonjogát, más országban meglévő ingatlanát, gépjárművét.
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A vagyonnyilatkozatokat az erre hivatott bizottsági jóváhagyás után teszik közzé, azok három
évig elérhetőek.
Összeférhetetlenség: Az Alkotmány 63 §-64 §-a szerint a parlament tagja nem viselhet semmilyen más közhivatalt. Felmentést kap a védelmi erőkben való szolgálat alól mandátumának
idejére. A parlamenti képviselő megbízatását felfüggesztik, ha kinevezik a köztársaság kormányába. De megbízatása újra érvényessé válik, ha ilyen kötelezettségei alól felmentik.
FINNORSZÁG
A finn parlament: Eduskunta / Riksdagen
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 200 fő
Vagyonnyilatkozat: A parlamenti képviselők Finnországban törvény által nem kötelezettek
vagyonnyilatkozat tételére. Ugyanakkor a Házbizottság döntése szerint minden képviselőt arra
kérnek, hogy a ciklus kezdetekor tegyen nyilatkozatot és azt rendszeresen frissítse hivatali ideje
alatt. Bár a nyilatkozattétel önkéntes, a legtöbb képviselő benyújtja a Parlament Központi Hivatalához.
A bevallás kitér a ciklus alatt viselt egyéb betöltött hivatalra, köz- és magánintézménynél egyaránt, gazdasági társaságok, bankok felügyelő bizottsági tagságára, lobbi szervezeteknél betöltött pozícióra, önkormányzatoknál viselt tisztségekre. Be kell vallani a gazdasági társaságokban
meglévő tulajdonrészt, ha legalább 30 százalék a tulajdonjog vagy legalább 50 ezer euró a befektetés értéke. A 100 ezer eurónál nagyobb tartozásokat és egyéb 200 ezer euró feletti elköteleződéseket. A képviselő felesége és rokonai nem kötelezhetők bevallásra.
Összeférhetetlenség: Az Alkotmány 27 §-a szerint a képviselői megbízás összeférhetetlen az
alábbi állami tisztségekkel:
 köztársasági elnök,
 a kormány igazságügyi főbiztosa,
 a parlamenti biztos (ombudsman),
 a Legfelsőbb Bíróság bírája,
 a Legfelsőbb Közigazgatási bíróság bírája,
 legfőbb ügyész
A képviselői megbízás azon a napon megszűnik, amikor a képviselőt e posztok valamelyikére
megválasztják vagy kinevezik.
FRANCIAORSZÁG
A francia parlament: Parlement
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Assemblée nationale – 577 fő
Felsőház: Sénat – 348 fő
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Vagyonnyilatkozat: A vonatkozó jogszabályt, a közélet átláthatóságáról szóló törvény (Act
no. 2013-907 of 11 October 2013 on transparency in public life) 2013 októberében fogadták el.
Eszerint a parlament tagjai a Közéleti Átláthatósági Főhatóság elnökéhez (President of the High
Authority for Transparency in Public Life) nyújtják be vagyonnyilatkozatukat, legkésőbb megválasztásuk után két hónappal.
Ebben szerepelnie kell az ingatlan tulajdonnak (közös tulajdonnak is) a bevallás időpontjában
becsült értéken és a tulajdonjogban beálló változásokat haladéktalanul jelenteniük kell az illetékesek felé. Nyilatkozni kell az ország határain kívül tulajdonában lévő ingatlanokról, jelentős
értékű ingó vagyontárgyakról, megtakarításokról. A meglévő befektetésekről, életbiztosítási
konstrukciókról, szárazföldi gépjárművekről, vízi- és légi közlekedési eszközökről, az üzletrészekről és a gazdasági társaságokban betöltött tisztségekről.
Külön rész az érdekeltségi nyilatkozat, ahol fel kell sorolni a jelenleg folytatott szakmai tevékenységet, az elmúlt öt évre vonatkozó adatokat is meg kell adni. Ilyen a tanácsadói tevékenység, a gazdasági társasági vagy közintézmények irányítói testületeiben való tagság, közvetlen
érdekeltség bármely vállalatban, cégben, társaságban. Bármilyen önkéntes munka, ha az felveti
az összeférhetetlenség kérdését.
A nyilatkozatok nyilvánosak, kivéve a lakcím, a hozzátartozók adatai, az ingatlan elhelyezkedésére vonatkozó adatok, a pénzügyi adatoknál pedig a pénzintézetek elérhetősége.
Összeférhetetlenség: Sem a kormány (Alkotmány, 23.§), sem az Alkotmánytanács (Alkotmány, 57.§) tagjai nem lehetnek egyidejűleg képviselők, s az Ombudsmani és Ombudsmanhelyettesi hivatal is összeférhetetlen a képviselői mandátummal (Alkotmány, 71.1.§).
A további részletszabályokat a választási törvény (Code électoral) tartalmazza.
Eszerint a képviselői mandátummal összeférhetetlen:
 az ombudsmani és ombudsman-helyettesi tisztség (130.§);
 a közszolgálati törvény (Code du service national) hatálya alá tartozó hivatal betöltése
(131.§);
 az államfői tisztség;
 a szenátori megbízatás (137.§);
 az európai parlamenti mandátum (137.1.§);
 a Gazdasági, Társadalmi és Környezetvédelmi Tanács tagsága (139.§);
 a bírói, ügyészi tisztség (140.§);
 az egynél több regionális, helyi, városi tanácsban betöltött tagság (141.§);
 a nem választott állami hivatalt betöltők, kivéve az egyetemi oktatók és kutatóintézetek
vezetői (142.§);
 külföldi állam vagy nemzetközi szervezet megbízatása révén betöltött, fizetéssel járó
megbízatás (143.§);
Bármely kormányzati megbízatást legfeljebb hat hónapra vállalhat el egy képviselő (144.§).
A képviselők ügyvédként tovább praktizálhatnak, de az állam, állami vállalat, közintézmény
ellen nem vállalhatnak jogi védelmet (149.§).
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GÖRÖGORSZÁG
A görög parlament: Vouli Ton Ellinon
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 300 fő
Vagyonnyilatkozat: A 3213/2003 törvény (Statute Law 3213/2003) rendelkezik a parlamenti
képviselők vagyonbevallásának szabályairól.
Eszerint nyilatkozni kell a megelőző három évben szerzett jövedelemről, az ingatlanokról, a
kötvény, részvény és egyéb pénzügyi instrumentumok értékéről, a banki betétekről, bármilyen
jármű (vízi, légi, gépjármű) tulajdonról és a vállalati tulajdonrészről.
Az első nyilatkozat beadása után a továbbiakban már csak a korábbihoz viszonyított változásokról kell számot adni. Mindehhez mellékelni kell az előző évi adó bevallási igazolását is. A
bevallás vonatkozik a képviselővel egy háztartásban élőkre is.
Összeférhetetlenség: Az Alkotmány 56 § - 57 §-a szerint:
Fizetett állami tisztségviselők, hivatalnokok, a közszféra más alkalmazottai, a fegyveres erők
vagy a biztonsági szervek tagjai, a helyi önkormányzat vagy más közjogi jogi személy, valamint
azon vállalkozás alkalmazottai, amely vállalkozás igazgatóságát az állam közvetlenül vagy közvetve, közigazgatási aktussal vagy részvényesi minőségében kinevezi és a helyi önkormányzati
vállalkozások alkalmazottai nem jelölhetők, és nem választhatók meg képviselővé, amennyiben
előzetesen tisztségükről nem mondtak le. Ez a lemondás csak írásban érvényes. A lemondott
katonai tisztviselők semmilyen körülmények között nem térhetnek vissza az aktív szolgálatba.
A másodfokú önkormányzat egyszemélyes választott szervei nem jelölhetőek és nem választhatók képviselővé abban az időben, amelyre választották, lemondásuk esetén sem.
HOLLANDIA
A holland parlament: Staten-Generaal
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Tweede Kamer der Staten-Generaal – 150 fő
Felsőház: Eerste Kamer der Staten-Generaal – 75 fő
Vagyonnyilatkozat: Az Alsóházi képviselők a házszabályban (House of Representatives of the
Netherlands - Rules of Procedure) foglaltak szerint járnak el.
Eszerint a főtitkárság három külön nyilvántartást vezet.
Ezek közül az első, ahol a képviselők egyéb betöltött pozícióikról és azok díjazásáról nyilatkoznak, ezt legkésőbb a hivatal elfoglalása után egy héten belül be kell jelenteni.
Másik nyilvántartás a képviselők külföldi útjairól készül, ha annak költségeit részben vagy
egészben harmadik fél finanszírozta. Nyilatkozni az útról való visszatérés után egy héten belül
kell.
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A harmadik az elfogadott ajándékokról, kedvezményekről vezetett nyilvántartás, itt be kell vallani, ha az ajándék értéke több, mint 50 euró.
Az adatok a nyilvánosak. A titkárság évente kétszer adja ki az első nyilvántartást az egyéb
betöltött hivatalokról és azok díjazásáról.
A képviselők nem kötelesek vagyonukról, például ingatlanjukról számot adni, ennek vizsgálata
az adóhivatalra tartozik.
Összeférhetetlenség: Az Alkotmány 57. cikke szerint:









senki nem lehet tagja egyszerre mindkét kamarának,
a parlamenti képviselő nem lehet miniszter,
államtitkár,
az Államtanács tagja,
a Számvevőszék tagja,
nemzeti ombudsman vagy ombudsman helyettes,
a Legfelsőbb Bíróság tagja,
a Legfelsőbb Bíróság általános ügyésze vagy főtanácsnoka.

Az egyéb, képviselői mandátummal összeférhetetlen közhivatalokat a parlament külön törvényben szabályozhatja.
HORVÁTORSZÁG
A horvát parlament: Hrvatski Sabor
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 151 fő
Vagyonnyilatkozat: A parlamenti képviselők, magas közhivatalt betöltők részére a vagyonnyilatkozat benyújtásáról az összeférhetetlenséget megelőző törvény rendelkezik (Act on
Preventing of the Conflict of Interest in Exercise of Public Office).
A hivatalba lépés után 30 nap áll rendelkezésre, hogy nyilatkozzanak a korábban betöltött pozíciókról, az ingó– és ingatlanvagyonról, amely a képviselő és a vele egy háztartásban élők
tulajdonában van, ideértve az öröklött és szerzett tulajdont, nagy értékű ingóságot (például gépjármű, munkagép, vadászfegyver, műalkotás, társasági tulajdonrész) és egyéb bevételi forrásokat.
Ha a vagyoni helyzetben jelentős változás áll be, akkor azt a tárgyév végéig jelenteni kell az
összeférhetetlenségi bizottságnak. A vagyonnyilatkozatok nyilvánosak, a bizottság honlapjáról
elérhetők, de az érzékeny személyes adatok nem nyilvánosak 2015 óta.
A benyújtás elmulasztása pénzbüntetést vonhat maga után. A nyilatkozatokat 10 évig őrzi a
bizottság, majd levéltárba kerülnek.
Összeférhetetlenség: A Horvát Parlament képviselőinek választásáról szóló törvény 9. cikke
alapján a képviselők nem tölthetik be egyidejűleg az alábbi tisztségeket:
 a Horvát Köztársaság Alkotmánybíróságának bírája
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államügyész, államügyész-helyettes
ombudsman, ombudsman-helyettes
miniszterelnök vagy miniszterelnök-helyettes
miniszter vagy a Horvát Köztársaság kormányának egyéb tagja
miniszterhelyettes, államtitkár
államigazgatási intézmény vezetője vagy vezető-helyettese
a Horvát Köztársaság kormányának főtitkára
minisztériumi főtitkár
kormányzati hivatal/ügynökség vezetője
a miniszterelnöki kabinet vezetője
a Nemzetbiztonsági Tanács Hivatalának vezetője
nagykövet
általános konzul
megye elöljárója (Župan), vagy megye elöljáró-helyettes (podžupan)
Zágráb polgármestere, vagy polgármester-helyettese
katonai fegyveres erő aktív szolgálatot teljesítő tagja
katonai fegyveres erők alkalmazottai (senior or junior employee)
vállalat igazgatóságának tagja
többségi állami tulajdonban lévő intézmény vagy nem-költségvetési alap tagja
olyan jogi személy vezetője, melyet törvény kötelez arra, hogy jelentést tegyen a parlamentnek

Ha a képviselő a mandátumával összeegyeztethetetlen hivatalt tölt be, akkor az összeférhetetlenség ideje alatt felfüggesztik képviselői mandátumát és a házszabály által meghatározott módon helyettesítik. A mandátum felfüggesztése nem tarthat 6 hónapnál tovább.
ÍRORSZÁG
Az ír parlament: Oireachtas
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Dáil Éireann – 158 fő
Felsőház: Seanad Éireann / Senate – 60 (jelenleg 49) fő
Vagyonnyilatkozat: A köztisztviselők etikai törvénye (Ethics in Public Office Act, 1995) szabályozza mindkét ház tagjainak nyilatkozattételi kötelezettségét.
A parlament első ülése után 30 napon belül kell benyújtani. Fel kell tüntetni az olyan foglalkozást, amelyből legalább évi 2000 font bevétele származik. A birtokolt részvényeket, ha 10.000
font vagy annál nagyobb értékű. Az igazgatósági tagságot (önkéntes, fizetés nélküli esetben is).
Föld-és ingatlan tulajdont (bérbe adottat is), ha 10.000 font vagy afölötti értékű. Külföldi –és
belföldi utazási költségeket, elfogadott ajándékot (klubtagság, stb.). Fizetett pozíciót (lobbista,
tanácsadó, konzultáns). Az olyan szerződést, melynek teljesítésében a képviselő érdekelt, és a
szolgáltatást vagy terméket kormányzati szerv felé értékesítették, feltéve, ha a szerződés értéke
adott időszakban eléri vagy meghaladja az 5000 fontot.
A vagyonnyilatkozatok a parlament honlapján hozzáférhetőek.
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Összeférhetetlenség: A Választási törvény (1992. évi 23. törvény) 41. paragrafusa sorolja fel
azokat az állami tisztségeket, amiket megválasztott képviselő nem viselhet. Így:
 nem lehet az Európai Unió Bizottságának tagja
 az Európai Unió Számvevőszékének tagja
 az Európai Bíróság bírája, főtanácsnoka vagy hivatalvezetője
 nem lehet az ír rendőrség (Garda Síochána) tagja;
 a honvédség tagja;
 köztisztviselő;
LENGYELORSZÁG
A lengyel parlament: Zgromadzenie Narodowe
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Sejm – 460 fő
Felsőház: Senat – 100 fő
Vagyonnyilatkozat: A nyilatkozatban el kell különíteni a saját és házastársuk vagyoni helyzetét. A nyilatkozat tartalmazza pénzügyi forrásaikat, gazdasági társasági tulajdonukat, részvény
és kötvény állományukat. Be kell vallani azt az ingatlant, melynek tulajdonjogát pályázat, tender útján nyerték állami vagy önkormányzati társaságoktól vagy a kincstártól.
Nyilvántartást (Register of Interests) vezetnek minden magán –és közintézményben betöltött
pozícióról, ha abból bevétele származik. Nyilatkozni kell a tiszteletbeli tagságról alapítványoknál vagy szövetkezeteknél.
Be kell vallani az egyéb munkaviszonyból származó jövedelmet. Az ingóságot, ha 10.000 zlotynál nagyobb értékű. Meglévő hiteleket és kölcsönöket 10.000 zlotyt meghaladó érték esetében.
Az adományokat a hazai vagy külföldi entitásoktól, ha annak értéke meghaladja az adott év
minimálbérének 50 százalékát. Azokat a hazai vagy külföldi utazásokat, melyek nem köthetők
a betöltött funkcióhoz és azok költségét más fedezte.
A nyilatkozatot két példányban kell benyújtani a Házelnökhöz. Először az eskütételt követően,
ezután minden év április 30-ig az előző év december 31-i állapotnak megfelelően. Az egyik
példány a képviselő lakóhelye szerint illetékes adóhatósághoz kerül. A bekövetkezett változásokat 30 napon belül jelenteni kell, s évente egyszer felül kell vizsgálni az adatok hitelességét.
A vagyonnyilatkozatok nyilvánosak, kivéve a lakóhely és egyéb ingatlanra vonatkozó címet. A
nyilatkozatok valódiságát a Központi Korrupcióellenes Hivatal törvényi felhatalmazás alapján
vizsgálja 2006 óta. A nyilatkozatokat 6 évig őrzik meg. A nyilatkozat be nem nyújtása a képviselői javadalmazás megvonásával jár a hiányosság megszüntetéséig A valótlan adatok büntetőjogi felelősségre vonással járnak.
Összeférhetetlenség: Az Alkotmány 102 §-103 §. cikk így szabályozza:
 a Szejm képviselője egyidejűleg nem lehet szenátor
 A képviselő nem lehet:
 a Lengyel Nemzeti Bank elnöke,
 az Állami Számvevőszék elnöke,
 az állampolgári jogok biztosa vagy helyettese,
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gyermekjogi biztos vagy helyettese,
a Monetáris Tanács tagja,
a Nemzeti Rádió és Televízió Tanács tagja,
nagykövet,
a Szejm Hivatalának alkalmazottja,
a Szenátus hivatalának alkalmazottja,
a Köztársasági Elnöki Hivatal alkalmazottja
kormányzati adminisztráció alkalmazottja, kivéve a minisztert és az államtitkárt.

Más jogszabályok is rendelkeznek az összeférhetetlenségről a képviselő esetében, így nem lehet:
 a Legfőbb Ügyészség Hivatalának elnöke,
 a Személyes Adatok Védelmi Biztosa,
 a Nemzeti Egészségügyi Alap elnöke, vagy helyettese
A mandátum idejére fizetés nélküli szabadság kérhető, mely a mandátum lejárta után három
hónappal hosszabbítható meg. A munkáltató a mandátum megszűnése után köteles alkalmazni
a munkavállalót ugyan abban a munkakörben vagy másikban hasonló fizetési feltételek mellett.
Az oktatásban alkalmazott, képviselővé választott munkavállalók az adott tanév végéig betölthetik munkakörüket.
Nem lehetnek felügyelő bizottsági tagok állami vagy önkormányzati tulajdonú társaságokban.
Tulajdonrészük gazdasági társaságokban nem haladhatja meg a 10 százalékot.
LETTORSZÁG
A lett parlament: Saeima
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 100 fő
Vagyonnyilatkozat: A képviselői vagyonnyilatkozatról is a Közszolgálati tisztviselők összeférhetetlenségének megelőzését szolgáló törvény (On Prevention of Conflict of Interest in
Activities of Public Officials) rendelkezik.
A hivatalba lépés után egy hónapon belül kell benyújtani először, majd évente megújítani.
Eszerint a képviselők nem rendelkezhetnek részvénnyel, egyéb tulajdonjoggal olyan gazdasági
társaságban, amely a közbeszerzéseken állami megrendelésekért indul.
A közszolgálati tisztviselőnek nem lehet jövedelme olyan gazdasági társaságból, amely kedvező adózású országban (tax-free, law tax) van bejegyezve.
A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az ingatlanvagyonról szóló információkat, nem csak a tulajdonában lévőkről, de a bérleményekről is.
Be kell vallani a gazdasági társaságokban meglévő tulajdonjogot (részvények, befektetett tőke
nagysága), az egyéb pénzügyi eszközöket (részvények, kötvények, certifikátok), a megtakarításokat, ha az meghaladja a mindenkori minimálbér hússzorosát és a meglévő saját vagy bérelt
gépjárműveket.
A nyilatkozatok az adóhivatal oldaláról elérhetőek, de nem minden adat kerül nyilvánosságra.
Összeférhetetlenség: A fent említett törvény sorolja fel azokat a tisztségeket, melyeket a képviselők megbízatásuk idején is betölthetnek. Eszerint:
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 betölthetnek a törvény által meghatározott vagy a Saeima által ratifikált nemzetközi
egyezményeknek megfelelő tisztségeket;
 vállalhatnak szakszervezeti, egyesületi, alapítványi tisztségeket, politikai pártban, pártszövetségben vagy egyházi szervezetben betöltött tisztségeket;
 dolgozhatnak tanárként, tudósként, orvosként, hivatásos sportolóként vagy végezhetnek
alkotómunkát;
 elláthatnak a Saeima-ban vagy a kormányban egyéb pozíciókat és munkákat, amennyiben azt a Saeima által hozott döntés vagy kormányrendelet meghatározza;
 betölthetnek tisztségeket nemzetközi szervezeteknél és intézményeknél, amennyiben
azt a Saeima által hozott döntés vagy kormányrendelet meghatározza.
Ha a képviselő miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes, tárca nélküli miniszter vagy a parlament főtitkára, akkor csak egy tisztség után vehet fel javadalmazást.
LITVÁNIA
A litván parlament: Seimas
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 141 fő
Vagyonnyilatkozat: A többször módosított Törvény a köz-és magánérdek szabályozásáról a
köztisztviselői karban (Republic of Lithuania Law on the Adjustment of Public and Private
Interests in the Civil Service) rendelkezik a vagyonnyilatkozatról és az összeférhetetlenségről.
A nyilatkozatot a megválasztás, kinevezés után egy hónapon belül kell benyújtani.
Tartalmaznia kell a gazdasági tevékenységre vonatkozó információkat (a családtagok adatait
is). A megelőző tizenkét hónapban közeli hozzátartozótól kapott ajándékot, adományt, ha annak
összege, értéke meghaladta a minimálbér ötvenszeresét, a nem hozzátartozótól kapott ajándékot, ha értéke meghaladta a minimálbér ötszörösét.
A megelőző tizenkét hónapban olyan közeli hozzátartozó által finanszírozott szolgáltatást,
amelynek értéke meghaladta a minimálbér ötvenszeresét, illetve a nem hozzátartozó által nyújtott szolgáltatást, melynek értéke a minimálbér ötszörösénél több volt. azokat a tranzakciókat,
melyek összege a minimálbér hússzorosát meghaladta.
Az állapotban bekövetkezett változásokról egy héten belül kiegészítést kell tenni.
A bevallások nyilvántartása és közzététele az etikai bizottság vezetőjének hatásköre.
Összeférhetetlenség: A képviselői összeférhetetlenséget az Alkotmány 60. cikke eszerint szabályozza:
 a képviselők megbízatása összeegyeztethetetlen bármely más állami intézményben
vagy szervezetben vállalt szolgálattal,
 a kereskedelemben, üzleti vagy más magánintézményben vagy vállalatnál végzett munkával,
 hivatali idejük alatt mentesülnek a katonai szolgálat alól,
 csak képviselő nevezhető ki miniszterelnökké vagy miniszterré.
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LUXEMBURG
A luxemburgi parlament: Chambre des Députés
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 60 fő
Vagyonnyilatkozat: A parlamenti képviselők vagyonnyilatkozatáról a házszabály melléklete,
a magatartási kódex rendelkezik (Règlement de la Chambre des Députés).
Nyilatkozni kell a megelőző három évben betöltött hivatalokról, felügyelő bizottsági tagságról,
a kormányzati és nem kormányzati jogi entitásoknál egyaránt, valamint bármely betöltött pozícióról, amelyből bevétele származik. Be kell vallani minden alkalmi megbízatt, ha abból évente
5000 euró jövedelme van és bármilyen olyan tevékenysége, gazdasági társasági elfoglaltságot,
amely befolyásolja parlamenti képviselői munkáját, arra hatással van.
A nyilatkozat kötelező, először legkésőbb az eskütétel után harminc nappal kell benyújtani. A
változásokról azok bekövetkezte után 30 napon belül kell nyilatkozni.
A parlament honlapjáról elérhetőek az adatok.
Összeférhetetlenség: Az Alkotmány 54. cikke szerint a képviselői megbízatás összeférhetetlen:
 a kormánytagsággal;
 az Államtanácsi tagsággal;
 a bírói tisztséggel;
 a Számvevőszéki tagsággal;
 a kerületi biztosi tisztséggel;
 az állami adófelügyelői és számvevői tisztséggel;
 a szolgálati állományban lévő hivatásos katonai tisztséggel.
Összeférhetetlenség esetén a tisztségviselőnek joga van választani képviselői megbízatása és
tisztsége között. Az a képviselő, akit Kormánytaggá neveztek ki, és képviselői megbízatásáról
lemondott, teljes jogú tagként kerül vissza első helyettesítőnek arra a listára, melyen megválasztották.
MÁLTA
A máltai parlament: Il-Kamra Tad-Deputati
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 70 fő
Vagyonnyilatkozat: A képviselők az etikai kódex (Code of Ethics of Members of the House
of Representatives) szerint kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni, melynek időpontját a Házelnök határozza meg. A nyilatkozatok nyilvánosak.
Mivel a képviselők részmunkaidőben is lehetnek választott képviselők, ezért fel kell sorolni a
képviselő egyéb munkaviszonyát, munkáltatója adatait.
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Gazdasági társaságokban, szövetkezeteknél, egyesületeknél betöltött hivatalait, akkor is, ha az
önkéntes munka. Bármilyen csoporthoz, közösséghez fűződő gazdasági vagy egyéb érdekeltségét köteles bejelenteni, ha a ház elé kerülő jogszabályok ezeket érintik. Mindezt még az adott
törvényről történő szavazás előtt meg kell tennie.
Nem fogadhat el ajándékot azon személytől vagy személyektől, akik az adott törvény elfogadásától közvetlen vagy közvetett előnyt remélhetnek.
Ingatlan vagyonát, a szerzésre vonatkozó adatokat is meg kell adnia. Ugyanígy a gazdasági
társaságokban lévő tulajdonjogát, banki megtakarításait.
Nem fogadhat el a szokásostól magasabb honoráriumot megtartott beszédért vagy megjelentetett publikációért.
Ha az országon kívüli utazásait részben vagy egészben más finanszírozta, egyén vagy társaság,
mely érdekelt a ház elé kerülő jogi szabályok elfogadásában, akkor azt haladéktalanul jelentenie
kell. Továbbá azt is, ha munkája során bármilyen nyomás gyakorlást, vagy korrupciós szándékot tapasztal harmadik fél részéről.
Egyéb betöltött tisztségeinél, foglalkozása során nem használhatja fel képviselői mandátumát
jogtalan előnyszerzésre.
Összeférhetetlenség: A képviselői összeférhetetlenség eseteit az Alkotmány 54. cikke szabályozza:
 képviselő nem viselhet közhivatalt
 ilyen minőségben nem járhat el
 nem lehet a fegyveres erők tagja, kivéve, ha erről a Parlament eltérően rendelkezik
NÉMETORSZÁG
A német parlament: Parlament
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Deutscher Bundestag – 631 fő
Felsőház: Bundesrat – 69 fő
Vagyonnyilatkozat: Az alsóház képviselőire vonatkozó magatartási kódex szerint (Code of
Conduct for Members of the German Bundestag) a képviselők a hivatalba lépésük után három
hónapon belül kötelesek nyilatkozatukat a Házelnökhöz benyújtani. A nyilatkozat bizonyos részei a parlament honlapján és az országgyűlési kézikönyvben is hozzáférhetőek.
Tartalmaznia kell a korábban betöltött munkaköröket, felügyelő bizottsági tagságot, tanácsadói
pozíciót, bármely egyéb gazdasági társaságban viselt tisztséget. Nyilatkozni kell a részvénytulajdonról, ha a szavazati joga az adott cégnél eléri a 25 százalékot. Az olyan fizetett funkciókat,
mely havi 1000 euró vagy évi 10.000 euró bevételt jelentenek.
Az ügyvédi hivatás képviselői, akik egyben parlamenti képviselők is, kötelesek tájékoztatni a
Házelnököt, ha díjazás ellenében képviselik a bíróság előtt az államot, és a kapott díjazás eléri
az elnök által meghatározott összeget.
Az elfogadott donációt, ajándékot elkülönített bankszámlán kell nyilvántartania a képviselőnek.
Egy személytől 5000 euró az értékhatár, több adományozó esetében 10.000 euró.
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A munkájával kapcsolatos események során kapott ajándékot át kell adnia a Házelnöknek.
Amennyiben meg kívánja tartani, akkor a becsült értéknek megfelelő összeget be kell fizetnie
a hivatal pénztárába.
A vagyonnyilatkozat határidőn túli benyújtása, abban nem valós információk szerepeltetése
szankciókat von maga után.
Összeférhetetlenség: A Németországi Szövetségi Köztársaság alaptörvénye 55.cikk értelmében a szövetségi elnök nem lehet a kormány vagy törvényhozó testület tagja.
A képviselőkről szóló törvény (Abgeordnetengesetz) 5§ (1) értelmében, ha köztisztviselőt (határozott vagy határozatlan idejű szerződéssel), bírót, fegyveres erők tagját vagy közalkalmazottat (public service employee) választanak képviselővé, akkor addigi pozíciójával járó jogait és
kötelességeit felfüggesztik a képviselői megbízatás idejére, a titoktartási kötelezettség illetve a
jutalmak és ajándékok elfogadásának tilalma kivételével.
A felsőház házszabálya szerint (Rules of Procedure of the Bundesrat) nem lehet felsőházi képviselő egy személyben az alsóház képviselője is.
OLASZORSZÁG
Az olasz parlament: Il Parlamento
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Camera dei Deputati – 630 fő
Felsőház: Senato della Repubblica – 322 fő
Vagyonnyilatkozat: A megválasztott parlamenti képviselők az Etikai kódexben (Code of
Conduct for Members of the Chamber of Deputies) meghatározottak szerint készítik el vagyonnyilatkozatukat, melynek alapjai a 441/1982-es törvényben kerültek meghatározásra.
A nyilatkozatot kötelesek 30 nappal az első ülés után benyújtani. Tartalmaznia kell a korábban
betöltött hivatalokat, magán-és közhivatalban viselt tisztségeket, hazai és nemzetközi intézményeknél egyaránt.
Az ingatlanvagyon elemeit, az ingóságot, gazdasági társasági részesedést, igazgatósági tagságot, a belső auditáló pozíciót is fel kell tüntetni.
Betöltött tisztségével kapcsolatos ajándékot csak 250 euró értékhatárig fogadhat el.
Meg kell adni a választási kampány bevételeit és kiadásait. A kampány során kapott adományokat, ha annak összege eléri az 5000 eurót. Mandátumának lejárta után három hónappal az
utolsó bevalláshoz képest bekövetkezett változásokról is nyilatkoznia kell. Mellékelni kell az
legutolsó adóbevallás másolatát. A nyilatkozatok a parlament honlapjáról elérhetők.
Összeférhetetlenség: Az Alkotmány 65. cikke szerint senki nem lehet egyidejűleg mindkét
kamara tagja
Nem lehet tagja a Parlamentnek:
 a köztársasági elnök (Alkotmány 84. cikk),
 a bírák (Alkotmány 104. cikk),
 a regionális tanács vagy kabinet tagjai (Alkotmány 122. cikk),
 az alkotmánybírák (Alkotmány 135. cikk).
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PORTUGÁLIA
A portugál parlament: Assembleia da Republica
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 230 fő
Vagyonnyilatkozat: A vagyonnyilatkozatok benyújtásának szabályait az 1983-ban hozott Törvény az állam által a politikai tisztségviselők gazdagodását ellenőrző törvény (Law on Public
Control of the Wealth of Political Officeholders) határozza meg.
A vagyonnyilatkozatokat a megválasztás után 60 napon belül az Alkotmánybírósághoz kell benyújtani.
A nyilatkozatban fel kell tüntetni a gazdasági tevékenységet és a szellemi szabadfoglalkozást
is, melyet az elmúlt három évben végzett. A gazdasági társasági funkciókat, akkor is, ha az nem
jár bevétellel. Különösen külföldi gazdasági társaságokban betöltött pozíciókat és az azért kapott járandóságot. Azokat a társaságokat, melyekben tőkerésszel rendelkezik a képviselő, a házastársa vagy a gyermeke. Azok a társaságok kizárhatóak az állami közbeszerzésekből, amelyekben az adott képviselő a tőke 10 százalékával tulajdonos.
Jogtalan előny elfogadása esetén a parlamenti képviselő a büntető törvénykönyv vonatkozó
cikke alapján ítélhető elzárásra vagy pénzbüntetésre.
Összeférhetetlenség: A parlamenti képviselők összeférhetetlenségére az 1993. évi 64. törvény
(Legal Regime Governing Incompatibilities and Disqualifications of Political Officeholders
and Senior Public Officeholders) vonatkozik.
Az összeférhetetlenség vizsgálata a parlament Etikai Bizottságának feladata. A bizottság kompetenciája megvizsgálni a felmerülő kérdéseket és összeférhetetlenség esetén eljárni. Összeférhetetlenség esetén 50 napra felfüggeszthető a képviselői mandátum.
Képviselői mandátummal rendelkező személy nem lehet:
 köztársasági elnök,
 a kormány tagja,
 az állam képviselője bármely regionális autonómiában,
 az alkotmány bíróság tagja,
 a számvevőszék tagja,
 a legfelső közigazgatási és gazdasági bíróság tagja,
 a legfelsőbb bíróság tagja,
 legfőbb ügyész,
 ombudsman,
 az Európai Parlament tagja,
 nagykövet,
 közigazgatási testület tagja,
 kormányzó,
 polgármester,
 nem viselhet tisztséget a nemzeti választási bizottságban
 nem lehet minisztériumi tisztségviselő,
 a média tanács tagja.

22

ROMÁNIA
A román parlament: Parlamentul României
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Camera Deputatilor – 412 fő
Felsőház: Senatul – 176 fő
Vagyonnyilatkozat: A közjogi méltóságok és közhivatalnokok feddhetetlenségéről szóló
2010. évi 176. törvény (Law No. 176 dated 1 September 2010 Regarding the Integrity in
Exercising the Public Officials …) rendelkezik a vagyonbevallás szabályairól. A nyilatkozatok
a Nemzeti Feddhetetlenségi Ügynökséghez kerülnek (National Integrity Agency), melyet külön
törvénnyel hoztak létre.
Az első nyilatkozat benyújtására a hivatalba lépés után 30 nappal kerül sor, majd ezután minden
év június 15-i kötelező az újabb nyilatkozat megtétele. Ezek az Ügynökség honlapján elérhetőek a mandátum lejárta után még három évig.
Az Ügynökség jogosult vagyonosodási vizsgálatra is. Az adatok a büntetőjogi felelősség tudatában adandók meg.
A vagyonnyilatkozat tartalmazza az ingatlantulajdonokat (lakóház, nyaraló, föld, erdő, stb.), az
ingóságokat (gépjárművek, mezőgazdasági eszközök, vízi járművek), ékszer, műtárgy melynek
értéke eléri az 5000 eurót. A bankbetétet és egyéb megtakarításokat, ha értékük eléri az 5000
eurót, ideértve a külföldi bankszámlákat is, befektetéseket és hiteleket, egyéb bevételi forrásokat. A jelzálog, kölcsön, lízing, ha értékük eléri az 5000 eurót. Szolgáltatásokat, ajándékokat
magán személyektől vagy testületektől, hazai vagy külföldi egyaránt, ha értéke az 5000 eurót
eléri (ideértve az ösztöndíjakat is). Nemcsak saját, hanem családtagjai jövedelméről is kötelező
nyilatkozni.
A bevallás második része a gazdasági társaságokban lévő tulajdonra vonatkozik. Részvénytulajdonlás, vagy egyéb társasági tulajdonformában meglévő részesedés. A felügyelőbizottsági
tagság, igazgatósági tagság. A szakmai szövetségek és szakszervezetek munkájában való részvétel, a politikai pártokban viselt tisztségek. Olyan meglévő szerződések, amelyek jogi tanácsadásra és segítségnyújtásra vonatkoznak.
Összeférhetetlenség: Az Alkotmány 71. szakasza szerint:
 senki sem lehet egyidejűleg képviselő és szenátor,
 a képviselői vagy a szenátori minőség összeegyeztethetetlen bármely közhatósági tisztség gyakorlásával, a kormánytagi tisztség kivételével
Más összeférhetetlenségek alaptörvénnyel (organikus törvénnyel) állapítandók meg.
A Házszabály részletesen is szabályozza az inkompatibilitás kérdését
 képviselő állami tisztséget csak a kormányban viselhet, kormánytagként
 azon képviselők, akik kormánytagok, nem vállalhatnak tisztséget a parlament vezető
testületeiben (Házbizottság, Bizottsági Elnöki Értekezlet, Parlamenti bizottság, Frakcióvezetői Értekezlet).
A Képviselők és szenátorok jogállásáról szóló törvény16. cikk az alábbiakat mondja ki:
 a képviselő nem lehet az Európai parlament képviselője is,
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 gazdasági, kereskedelmi társaságnál (beleértve bankok, hitelintézetek, biztosító társaságok, pénzügyi szolgáltatók és állami intézmények) nem vállalhat tisztséget a vezető testületben (nem lehet elnök, alelnök, igazgató, igazgatótanácsi tag, könyvvizsgáló),
 gazdasági, kereskedelmi pénzügyi társaságok illetve részvénytársaság vagy egyéb szövetség ülésének levezető elnöke vagy titkára;
 külföldön állami tisztséget sem viselhet;
 szakszervezeti egyesületekben elnök, alelnök és titkár sem lehet,
 nem viselhet olyan tisztséget, amely tisztség feltétele a politikai párttól való függetlenség.
SPANYOLORSZÁG
A spanyol parlament: Las Cortes Generales
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Congreso de los Diputados – 350 fő
Felsőház: Senado – 266 fő
Vagyonnyilatkozat: Az összeférhetetlenséget vizsgáló irodához tartozik a „Nyilvántartás az
egyéb tevékenységekről és a vagyonról”. Az 5/1985 törvény kötelezi mindkét ház képviselőit
arra, hogy külön nyilatkozzanak a vagyoni helyzetükről és külön az egyéb tevékenységükről.
A nyilvántartás vezetéséről a házelnök gondoskodik. A benyújtás a megválasztás után azonnal
kötelező, majd ezután csak a változások bekövetkezése után szükséges. A mandátum lejárta
után ismét be kell adni. A vagyonnyilatkozatok online hozzáférhetőek.
Összeférhetetlenség: Az Alkotmány 67. cikke szerint senki sem lehet egyidejűleg mindkét kamara tagja és nem lehet önkormányzati képviselő is egyben.
Az Alkotmány 70. cikke szerint a képviselő és a szenátor nem lehet:
 az Alkotmánybíróság tagja,
 az államigazgatás vezető tisztségviselőije (a tilalom a választási törvényben megjelölt
tisztségekre vonatkozik, a kormány tagjainak kivételével,)
 az ombudsman,
 az aktív állományban lévő bíró vagy ügyész,
 hivatásos katona; a biztonsági erők és testületek, valamint a rendőrség aktív állományú
tagja,
 a választási bizottságok tagja.
A Választási törvény (Ley Orgánica del Régimen Electoral General) 6. szakasz a passzív választójogról rendelkezik. Ennek értelmében nem lehet képviselő:
 spanyol királyi család 2917/1981. számú királyi rendelet alapján nyilvántartásba vett
tagjai és házastársaik,
 az Alkotmánybíróság, a Legfelsőbb Bíróság, az Államtanács, a Számvevőszék és az
autonóm közösségek tanácsainak elnökei,
 az Alkotmánybíróság bírái, az Általános Igazságügyi Tanács (Consejo General del
Poder Judicial) tagjai, a spanyol kormány tanácsadó testülete és a Számvevőszék tagjai
 az ombudsman (Defensor del Pueblo),
 az Állami Főügyész,

24

 államtitkárok, főtitkárok, a minisztériumok és más azonos jogállással rendelkező szervek főigazgatói, különösen a Miniszterelnöki Kabinet igazgatói, illetve a Miniszterek
és Államtitkárok Kabinetjének igazgatói,
 külföld államban, vagy nemzetközi szervezetnél képviselettel rendelkező akkreditált
diplomáciai képviseletek vezetői,
 aktív állományban lévő Legfelsőbb Bíróságon dolgozó bírák, a bírák és ügyészek,
 hivatásos és tartalékos katonatisztek, valamint a fegyveres erők, a biztonsági és rendőri
hadtest aktív szolgálatban lévő tagjai,
 a választási bizottságok elnökei, tagjai és titkárai,
 az autonóm közösségekben működő kormányzati küldöttek, helyettes küldöttek és a különböző területi hatáskörrel rendelkező hasonló jogállású hivatalnokok,
 a Rádió és Televízió Hatóság (RTVE) elnöke, valamint a hatósághoz tartozó vállalatok
elnökei,
 országos hatáskörrel rendelkező autonóm államigazgatási szervek elnökei, igazgatói és
hasonló jogállású tisztségviselői, valamint a mindenkori kormány küldöttei,
 országos hatáskörű Társadalombiztosítási Alapok elnökei és főigazgatói,
 a Választási Iroda igazgatója,
 a Nemzeti Bank vezetője és vezető-helyettese, valamint az állami hitelintézet és hivatalos szervei elnökei és igazgatói,
 a Nukleáris Biztonság Tanács elnöke, tanácsosa és főtitkára.
SVÉDORSZÁG
A svéd parlament: Riksdagen
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 349 fő
Vagyonnyilatkozat: A parlamenti képviselők kötelesek beszámolni meglévő kötelezettségeikről és pénzügyi helyzetükről. A bevallás tartalmazza a részvénytársasági tulajdont, egyéb gazdasági társasági érdekeltséget, felügyelőbizottsági tagságot, könyvvizsgálói tevékenységet. A
megyei, települési önkormányzatoknál betöltött tisztségek. Bármilyen keresőtevékenységet
(agrár, orvos, ügyvéd, újságíró, stb.). Egyéb, más bevételi forrást pl. nyugdíj megtakarítás.
Az első benyújtásra négy hét áll rendelkezésre a hivatalba lépést követően, ezután már csak a
bekövetkezett változásokról kell információt nyújtani.
A vagyonbevallások nyilvánosak ezzel is szolgálva az átláthatóságot, de nem teszik azokat online elérhetővé. A nyilvántartás a parlamenti titkársághoz tartozik, a betekintési kérésekkel is
hozzájuk kell fordulni.
Összeférhetetlenség: A kormányzás szerkezetéről szóló törvény 4. fejezet 13 §-a szerint.
 míg a képviselő betölti a Házelnök vagy a kormány tagjának tisztét, megbízatását póttag
gyakorolja.
 nincs kifejezett akadálya, hogy parlamenti képviselő helyi vagy regionális vezetői tisztséget is viseljen. A pártok szabályzata, tilthatja ezt meg a tagjainak.
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SZLOVÁKIA
A szlovák parlament: Narodna rada Slovenskej republiky
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 150 fő
Vagyonnyilatkozat: A közérdek alkotmányos védelméről szóló törvény (Constitutional Act on
the Protection of Public Interest in the Performance of Offices by Public Officials No. 357/2004,
as amended by Constitutional Act No. 545/2005) részletesen szabályozza a kérdést.
A vagyonbevallásban ki kell térni az ingatlantulajdonokra, az ingóságokra, ha annak értéke a
minimálbér harmincötszörösét eléri. A szellemi tulajdonhoz fűződő jogokból eredő bevételre,
ha nettó értéke a minimálbér harmincötszöröse. Egyéb olyan pénzbeli kötelezettségre, melynek
értéke a minimálbér harmincötszöröse.
A Házelnök a benyújtott nyilatkozatokat az illetékes bizottsághoz továbbítja. Amennyiben a
dokumentum a valóságnak nem megfelelő információkat tartalmaz, akkor a benyújtót pénzbüntetés megfizetésére kötelezhetik. A nyilatkozatot a hivatalba lépés után harminc napon belül
kell megtenni, majd utána évente március 31-ig kell benyújtani.
A bevallások nem nyilvánosak.
Összeférhetetlenség: A képviselői összeférhetetlenséget az Alkotmány 77. cikke szabályozza,
eszerint a képviselői nem lehet:
 bíró,
 ügyész,
 állampolgári jogok biztosa,
 fegyveres erők és fegyveres testületek tagja
 ha a képviselőt a kormány tagjává kinevezték, a képviselői megbízatása e tisztség alatt
nem szűnik meg, de nem gyakorolható.”
SZLOVÉNIA
A szlovén parlament: Slovenski parlament
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Drzavni Zbor – 90 fő
Felsőház: Drzavni Svet – 40 fő
Vagyonnyilatkozat: A feddhetetlenségről és a korrupció megelőzéséről szóló törvény
(Integrity and Prevention of Corruption Act) által létrehozott független bizottság hatáskörébe
tartoznak a parlamenti képviselők vagyonnyilatkozatai is.
A törvény szerint nem tölthetnek be más pozíciót, amiből jövedelmük származik, kivéve oktatói, tudományos kutatói, sportolói, művészeti, kiadói tevékenység, illetve mezőgazdasági gazdálkodás. A bizottságot ilyen tevékenység végzése esetén nyolc napon belül értesíteni kell. A
bizottság megvizsgálhatja, hogy a betöltött pozíció nem sérti-e a törvényt.
A képviselő nem tölthet be funkciót gazdasági társaságokban, nem fogadhat el ajándékot, kivéve csekély értékű protokoll ajándékot. Amennyiben ennek értéke a 75 eurót eléri köteles felajánlani az államnak. a nyilatkozat tartalmazza a gazdasági társaságokban meglévő részesedést
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és/vagy tulajdont, az adóköteles jövedelmet, az ingatlantulajdont, banki megtakarítást, készpénzt, ha értéke eléri a 10.000 eurót, értékpapírokat, ha legalább 10.000 euró értékűek. A hiteleket, kölcsönöket, ingóságokat, ha értéke legalább 10.000 euró.
A vagyonnyilatkozatot a hivatal elfoglalása után egy hónapon belül be kell nyújtani. A vagyoni
helyzetben bekövetkezett változásokról kiegészítést kell benyújtani. A bizottság vizsgálja, hogy
a bevallás megfelel-e a valóságnak. A bizottság honlapján közzéteszi az általa meghatározottaknak szerint a bevallás megfelelő részeit, melyek a hivatali idő lejárta után még egy évig
hozzáférhetőek.
Összeférhetetlenség: A képviselői összeférhetetlenség az Alkotmány 100. cikke szerint az Államtanács tagja nem lehet a Nemzetgyűlés képviselője is
A képviselőkről szóló törvény 10. cikke szerint a képviselő:
 nem lehet tagja az Államtanácsnak és más állami szervnek,
 önkormányzati szervben nem tölthet be tisztséget;
 nem lehet polgármester vagy annak helyettese;
 nem lehet miniszterelnök vagy miniszter.
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ORSZÁGTANULMÁNYOK – EU TAGJELÖLT ÁLLAMOK
ALBÁNIA
Az albán parlament: Kuvendi i Shqipërisë
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 140 fő
Vagyonnyilatkozat: A vagyonbevallási kötelezettséget a 9049/2005-ös törvény szabályozza
(Law Nr. 9049 dated 7 April 2005 On the Declaration and Audit of Assets, Financial
Obligations of Elected Persons and Certain Public Officials), mely szerint az első bevallást a
hivatal elfoglalása után, majd minden év március 31-ig kell elkészíteni azt. A hivatali idő lejárta
után pedig 15 nap áll ehhez rendelkezésre.
Tartalmaznia kell az ingatlantulajdont, ingóságot (közhiteles nyilvántartás szerint), egyéb ingóságot, melynek értéke az 5000 dollárt eléri. A részvényeket, értékpapírokat, likvid eszközöket
és készpénzt, hiteleket és kölcsönöket, adóköteles jövedelmet és szellemi tulajdonból befolyt
összeget.
A bevallás elmulasztása büntetőjogi felelősségre vonással jár.
A bevallások nyilvánosságát törvény szabályozza, egyéni kérésre, külön díj megfizetése mellett
lehet azok tartalmát megismerni.
Összeférhetetlenség: A közhivatalt viselők összeférhetetlenségéről a 9367/2005-ös törvény
(Law No. 9367 dated 7.4.2005 on the Prevention of Conflicts of Interest in the Exercise of
Public Functions) rendelkezik. Eszerint a képviselő nem lehet:
 bíró,
 ügyész,
 fegyveres testület tagja,
 rendvédelmi szerv tagja,
 diplomata,
 önkormányzati tisztségviselő,
 gazdasági társaság igazgatósági tanács tagja, tanácsadója,
 közjegyző.
MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG
A macedón parlament: Sobranie
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 123 fő
Vagyonnyilatkozat: Az összeférhetetlenségről szóló törvény (Law on Prevention of Conflict
of Interests) és annak kiegészítése (Law on Changes and Additions to the Law on Prevention
of Conflicts of Interest) vonatkozik a parlamenti képviselőkre is, melynek betartásáért a korrupció megelőzéséért felelős állami bizottság (State Commission for Prevention of Corruption)
a felelős.
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A képviselő nem fogadhat el ajándékot, ha annak értéke eléri a 100 eurót. Nem fogadhat el
készpénzt, értékpapírt, aranyat és egyéb értékes tárgyakat.
A vagyonnyilatkozatot a többször módosított korrupció megelőzését szolgáló törvény alapján
kell benyújtani (Law on Preventing Corruption) a hivatalba lépést követő 30 napon belül. Fel
kell tüntetni az ingó és ingatlanvagyont, az értékpapírokat, befektetéseket, hiteleket, kölcsönöket, melyek az ő vagy családtagjai tulajdonában vannak. A banktitoknak minősülő adatokat
tartalmazó nyilatkozatot közjegyzővel hitelesítetten kell letétbe helyeznie.
A vagyoni helyzetében bekövetkezett változásokról három hónapon belül köteles értesíteni a
bizottságot. A bevallások hivatalos dokumentumnak számítanak és hivatali titok tárgyát képezik, kivéve, ha a bizottság másként rendelkezik. A nem valós adatok szerepeltetése büntetőjogi
felelősségre vonást eredményezhet.
Összeférhetetlenség: A Macedón Köztársaság Nemzetgyűléséről szóló törvény (Law on the
Assembly of the Republic of Macedonia) 7. cikk (2) szerint a parlamenti képviselő munkája
összeférhetetlen, nem összeegyeztethető más állami funkcióval vagy foglalkozással. Gazdasági
társaság irányításáról hivatali idejére, le kell mondania, és a vezetést olyan személyre kell átruháznia, akikkel nem áll rokoni viszonyban. Nem lehet igazgatósági vagy felügyelőbizottsági
tag, non-profit szervezeteket kivéve (oktatási, kulturális, tudományos), feltéve, ha onnan nincs
rendszeres jövedelme, eltekintve az utazási és egyéb költségtérítéstől.
MONTENEGRÓ
A montenegrói parlament: Skupstina
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 81 fő
Vagyonnyilatkozat: A megválasztott képviselőkre is az összeférhetetlenséget megelőző törvény (Law on Prevention of Conflict of Interests) vonatkozik. A jogszabály rendelkezik a független, az összeférhetetlenséget vizsgáló bizottság létrehozásáról.
Megválasztása után 30 napon belül nyilatkoznia kell jövedelméről, ingatlan vagyonáról. Ezt
követően minden év március 30-ig kell benyújtania újabb bevallást, illetve, ha jelentős változás
áll be vagyoni helyzetében, akkor arról 30 napon belül kell nyilatkoznia.
Szerepeltetnie kell a bevallásában a részvényeket, kötvény tulajdont, a megtakarításait (ideértve
a külföldön elhelyezettet is), a szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogokból származó bevételét,
meglévő kölcsöneit. Az oktatói, kutatói vagy művészeti tevékenységből származó jövedelmét.
A köztisztviselő folytathat oktatói, kutatói, művészeti és sport tevékenységet. Származhat bevétele jogdíjakból, szabadalmi oltalomból, szellemi tevékenységből.
A törvény szerint nem fogadhat el ajándékot, kivéve, ha az protokolláris, vagy értéke nem éri
el a 30 eurót.
Az adatok hitelességét a bizottság ellenőrzi. Az ingatlanokra vonatkozó adatok nem nyilvánosak. Az esetleg felmerülő összeférhetetlenség esetén a bizottság jogosult az adatszolgáltatásra.
Mulasztás vétségének elkövetése esetén pénzbüntetés róható ki 300-1500 euró közötti összegben. A bizottság félrevezetése, az összeférhetetlenség fennmaradása esetén a büntetés 1 00010.000 euróig terjed.
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Összeférhetetlenség: Gazdasági társaságokban meglévő tulajdonjogáról hivatali idejére, megválasztása után 30 napon belül le kell mondania, ezeket olyan természetes vagy jogi személyre
kell átruháznia, akik nem állnak rokoni viszonyban vele. A bizottságot az átadás után öt napon
belül tájékoztatnia kell a kinevezett személy adatairól.
Gazdasági társaságokban viselt tisztségeiről, felügyelő bizottsági tagságáról, menedzsment tagságáról megválasztása után 30 napon belül le kell mondania. Ugyanakkor betölthet ilyen funkciókat állami vagy önkormányzati intézményekben, társaságokban.
SZERBIA
A szerb parlament: Narodna skupstina
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 250 fő
Vagyonnyilatkozat: A 2008-ban törvénnyel létrehozott Anti-korrupciós ügynökség (AntiCorruption Agency Act) vizsgálja a parlamenti képviselők összeférhetetlenségét is és nyilván
tartja vagyonnyilatkozataikat. Ezeket a hivatalba lépés után 30 napon belül kell benyújtani. Az
ügynökség vezetője jogosult a bevallás tartalmi elemeinek a meghatározására.
A képviselő folytathat oktató, kutató, tudományos, kulturális, humanitárius és sport tevékenységet, de ha ebből származik bevétele, arról nyilatkoznia kell. A Költségvetési, mandátum és
összeférhetetlenséget vizsgáló parlamenti bizottság kompetens arra, hogy az ilyen tevékenységek körét meghatározza.
Nyilatkozni kell az ingatlan tulajdonról, nagy értékű ingóságról, művészeti gyűjteményről, értékpapírról, kötvényről, részvény tulajdonról, szellemi tulajdonjogból származó bevételről.
Más közhivatalból származó bevételről.
A nyilatkozatokat az Ügynökség tartja nyilván. Nyilvános adat a bér-és egyéb jövedelem, melyet a költségvetés fedez, az ingatlantulajdonok (az elérési címek nélkül), a gépjárművek, a
megtakarítások (természetesen a banki titok megtartása mellett). A nyilvános adatokat az ügynökség a honlapján közzéteszi. A nem publikus információk csak a törvény megsértésének vétsége esetén ismerhetőek meg.
Tilos ajándékot elfogadni, a protokolláris ajándékot is át kell adni az állami tulajdon kezelésével
megbízott hivatalnak.
A hivatal elfoglalásakor, ha az összeférhetetlenségről kétség merülne fel, akkor a képviselőnek
ennek kivizsgálását kell kérnie nyolc napon belül. A képviselőnek a tiltott befolyásolás gyakorlása esetén is azonnal értesítenie kell az ügynökséget.
Összeférhetetlenség: Az Alkotmány (Constitution of the Republic of Serbia) 6. cikke rendelkezik az összeférhetetlenségről. Eszerint senki nem viselhet állami vagy közhivatalt, ha az öszszeférhetetlen betöltött hivatásával vagy magán érdekeltségeivel és a 102. cikk tiltja, hogy tisztséget viseljen az autonóm tartományok végrehajtó hatalmi szerveinél, vagy az igazságszolgáltatási intézményeiben. Megengedett a két tisztség betöltése, ha arra az állampolgárok közvetlenül választották meg ezekre.
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TÖRÖKORSZÁG
A török parlament: Türkiye Büyük Millet Meclisi (T.B.M.M)
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 550 fő
Vagyonnyilatkozat: A vagyonnyilatkozatról, megvesztegetésről és korrupció elleni harcról alkotott törvény szerint (Act No. 3628/1990 on Declaration of Property and Fight with Bribe and
Corruption) a képviselő köteles a munkája során kapott ajándékot átadni, ha annak értéke a
minimálbér tízszeresét, körülbelül 400 eurót eléri. Az értéket a Pénzügyminisztérium állapítja
meg.
A vagyonnyilatkozatban szerepelnie kell az ingatlantulajdonnak (típusa, értéke, címe, a szerzés
időpontja), a gépjárműveknek (alvázszám, típus, évjárat, a vásárlás éve), ingóság, értékpapíroknak, banki megtakarításoknak, aranynak és ékszereknek, hiteleknek, kölcsönöknek, bármely
egyéb vagyoni elemnek.
A benyújtásra a hivatalba lépés után két hónap áll rendelkezésre, a bekövetkezett változásokat
annak bekövetkezte után egy hónappal kell bevallani, majd a hivatali idő lejárta után két hónappal kell az utolsó bevallást elkészíteni.
A bevallások nem nyilvánosak, azokat a képviselők személyes anyagai között őrzik és csak
bűncselekmény gyanújának felmerülése esetén hozzáférhetőek.
Összeférhetetlenség: Az etikai egyeztető bizottságot (The Reconciliation Committee on
Ethics) 2012-ben azzal a céllal alakították meg, hogy elkészítse egy etikai kódex tervezetét. Az
elkészült törvényjavaslatot be is terjesztették, de még nem került elfogadásra.
Az alkotmány 82. szakasza (Constitution of the Republic of Turkey) parlamenti képviselő nem
állhat alkalmazásban olyan gazdasági szervezeteknél, azok leányvállalatainál, amelyekben közvetlenül vagy közvetve állami tulajdon van. Olyan alapítványoknál, melyek állami támogatásban, adókedvezményben részesülnek. Nem lehetnek vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági
tagok állami cégeknél, szakszervezeteknél. Nem képviselhetnek ilyen cégeket választott bírósági eljárásban.
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ORSZÁGTANULMÁNYOK – POTENCIÁLIS TAGJELÖLT ÁLLAMOK
BOSZNIA-HERCEGOVINA
A boszniai parlament: Skupstina
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Predstavnicki dom – 42 fő
Felsőház: Dom Naroda – 15 fő
Vagyonnyilatkozat: Az ország választási törvénye (Election Law of Bill) 15.7 szakasza szerint
a képviselőjelöltek a Központi Választási Bizottsághoz nyújtanak be vagyonnyilatkozatot jelöltségük elfogadását követő 15 napon belül. A nyilatkozat tartalmazza a jelölt valamennyi bevételi forrását, ideértve az ingatlanokat, banki megtakarításokat, kötvényeket, részvényeket, hiteleiket, egyéb tartozásaikat. A bevallás tartalmazza a jelölttel egy háztartásban élők vagyoni
helyzetére vonatkozó adatokat is. Majd megválasztását követően, a hivatalos lapban történt
közzétételtől számított 30 napon belül egy formanyomtatvány kitöltésével nyilatkozik újra vagyoni helyzetéről.
Összeférhetetlenség: Az összeférhetetlenségről önálló törvény rendelkezik (Law on Conflict
of Interest in Governmental Institutions of Bosnia and Herzegovina). Megválasztott képviselő
nem lehet igazgatósági- vagy felügyelő bizottsági tagja sem állami vállalatnak, sem magáncégnek, sem privatizációs vállalatnak. S ilyen pozíciót még felmentése után hat hónapig nem tölthet
be.
KOSZOVÓ
A koszovói parlament: Kuvendi i Kosovës
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 120 fő
Vagyonnyilatkozat: A vagyonnyilatkozatról a Házszabály mellékleteként az etikai szabályzat
rendelkezik (Rules of Procedure of The Assembly of The Republic of Kosovo).
Eszerint a Házelnököt kell tájékoztatni írásban, ha egyéb jövedelem forrása is van a képviselőnek, mint a képviselői javadalmazása. Ilyen például a magán vagy állami cég igazgatójaként
kapott bér. Az újságírói, lektori vagy egyéb szerződéssel szerzett jövedelem. Az ajándékok,
akár vendéglátás vagy utaztatás címén kapta szintén be kell vallania. A képviselő-választási
kampánya során kapott támogatását, ha az eléri a teljes választási költség 25 százalékát.
A házelnökhöz a beiktatás után 30 napon belül be kell nyújtani a nyilatkozatot és bármilyen
változás bekövetkezése esetén is 30 napon belül módosítani kell.
Összeférhetetlenség: Az összeférhetetlenségről rendelkező törvény (Law No. 04/L-051 On
Prevention of Conflict of Interest in Discharge of Public Functions) szerint a képviselő megtarthatja a politikai pártban betöltött funkcióját. Gyakorolhatja hivatását, ha tanár, tudományos
munkatárs, kutató, sportoló vagy humanitárius szervezet tagja.
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Vállalkozásokban meglévő részesedését megválasztása után 30 napon belül át kell adni egy
megbízott személynek, és erről értesítenie kell a hivatalt. A továbbiakban le kell mondani arról,
hogy bármilyen módon befolyásolja az irányítást. Nem lehet gazdasági társaságok irányító testületeinek tagja, viszont állami tulajdonú társaságok, vállalatok irányításában részt vehet, de
azért semmilyen fizetést el nem fogadhat, kivéve utazási költség, egyéb kiadások megtérítése.
Nem gyakorolhatja ügyvédi hivatását, nem lehet közjegyző, hivatásos szakértő vagy tanácsadó
gazdasági társaságoknál. Egy évig mandátuma lejárta után sem tölthet be fent említett pozíciókat. Az összeférhetetlenség vizsgálata az Anti-korrupciós ügynökség feladata.
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ORSZÁGTANULMÁNYOK – EGYÉB ORSZÁGOK
AUSZTRÁLIA
Az ausztrál parlament: Parliament of the Commonwealth of Australia
Kamarák száma: kettő
Alsóház: House of Representatives – 150 fő
Felsőház: Senate – 76 fő
Vagyonnyilatkozat: Az alsóház tagjai a többször módosított országgyűlési határozat
(Registration of Members’ interests Requirements of the House of Representatives) szerint
nyújtják be a vagyonnyilatkozatukat 28 nappal az eskü letétele után. A képviselő és a vele egy
háztartásban élők vagyoni helyzetéről a következők szerint kell nyilatkozni: a részvénytulajdon,
befektetési alapokban lévő részesedés, ingatlantulajdon, vállalati igazgatósági tagság, egyéb
betöltött pozíció. Kötvények, értékpapírok, megtakarítások, egyéb vagyonelemek, ha értékük
eléri a 7.500 dollárt. Az ajándék, ha értéke eléri a 750 dollárt. Utazási, vendéglátási támogatás
300 dollár vagy afölötti értékben.
A vagyonnyilatkozatok kezelőjét az alsóház képviselői osztályáról a Házelnök nevezi ki, aki a
Kiváltságok és mentességek bizottság (Committee of Privileges and Members’ Interests) munkáját is segíti. A nyilvános hozzáférés a bizottság által szabályozottan lehetséges. A bevallás
határidőre való be nem nyújtása súlyos vétség.
A felsőház tagjai 28 nappal eskütételük után kötelesek vagyonnyilatkozatot (Senators’
interests) benyújtani, amely határidő elmulasztása súlyos vétség.
A vagyonnyilatkozat nem nyilvános és csak összeférhetetlenség gyanújakor foglalkozik annak
tartalmával a Szenátorok érdekeit képviselő bizottság (Committee of Senators' Interests).
Tartalma megegyezik az alsóház képviselői által benyújtott nyilatkozatban foglaltakkal, kezelője a Felsőház képviselői osztályáról kerül ki, aki egyben a fent említett bizottság titkára is.
Összeférhetetlenség: Az Alkotmány 43. cikke szerint a képviselő nem lehet mindkét ház tagja.
IZRAEL
Az izraeli parlament: Knesset
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 120 fő
Vagyonnyilatkozat: A vagyonnyilatkozatot 60 nappal beiktatása és 60 nappal a mandátum
lejárta után be kell nyújtani a Házelnöknek, az erre szolgáló formanyomtatványon. A házelnök
indokolt esetben 30 nappal meghosszabbíthatja a bevallás határidejét. A bevallások titokvédelméről a Házelnök gondoskodik, azt csak bírói megkeresésre teszi hozzáférhetővé. A bevallás
során felmerülő kérdésekről a Házelnök tájékoztatja az Etikai bizottságot.
Nyilatkozni kell a képviselő és hozzátartozói tőkejövedelméről, egyéb vagyonáról, pénzügyi
eszközökről, hitelekről, kölcsönökről. Bevételi forrásairól, annak összegéről. Semmilyen körülmények között nem kaphat fizetést tudományos előadásért sem, akkor sem, ha azt külföldön
tartja, de megbízója a Knesset vagy más állami intézmény.
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Összeférhetetlenség: A Knesset tagjaira vonatkozó etikai szabályok szerint (Rules of Ethics
for Members of the Knesset) csak olyan közhivatalt tölthet be, amely önkéntes, nem jár érte
javadalmazás. Gazdasági társaságokban fizetés nélkül sem vállalhat semmilyen pozíciót. Nem
lehet a kormány tagja, miniszter, miniszter-helyettes, állami hivatalnok a megválasztása után.
Kivételes helyzetben erre az Etikai bizottság adhat engedélyt. Megválasztása előtti munkahelyéről fizetés nélküli szabadságra kell mennie.
KANADA
A kanadai parlament: Parliament of Canada
Kamarák száma: kettő
Alsóház: House of Commons – 338 fő
Felsőház: Senate – 105 (jelenleg 88) fő
Vagyonnyilatkozat: Kanadában az alábbi törvények rendelkeznek a képviselők vagyonnyilatkozatáról: az Összeférhetetlenségi törvény (Conflict of Interest Act), Etikai szabályok és öszszeférhetetlenségi kódex a Felsőház képviselői részére (the Ethics and Conflict of Interest Code
for Senators) és az Összeférhetetlenség szabályai az Alsóház tagjai számára (the Conflict of
Interest Code for Members of the House of Common). Ezek szerint nyilatkozni kell az előző
12 hónapban szerzett jövedelemről, az előző két évben betöltött köztisztviselői pozícióról és a
jótékony célú tevékenységéről is. A 2000 dollár feletti bevételek forrásáról. Bármilyen szerződéses jogviszonyról, üzleti megállapodásról a kormánnyal, állami hivatallal vagy egyéb állami
szervezettel. Jelentős érdekeltségéről magántársaságokban. Pénzügyi befektetésekről, melyekből a múltban, jelenleg és a jövőben, közvetetten vagy közvetlenül bevételi forrásként szolgálnak.
Az Alsóház képviselőinek és családtagjainak nyilatkozniuk kell a tulajdonukban lévő vagyonelemekről, hitelkártya egyenlegükről, ha az meghaladja a 10.000 dollár értéket. Számot kell
adniuk cégekben fennálló tagságukról, tulajdonukról, és arról, ha a cégeken keresztül szerződéses viszonyban állnak Kanada kormányával.
A felsőházi képviselőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy ők, házastársuk vagy élettársuk milyen üzleti tevékenységet folytat, hol áll munkaviszonyban, igazgatósági tag-e, gazdasági vagy
non-profit társaságoknál egyesületi tag-e.
Az arra kötelezettek az Összeférhetetlenségi és etikai bizottsághoz nyújtják be a nyilatkozataikat 60 nappal megválasztásuk után. Ennek elmulasztása esetén a bizottság figyelmezteti a képviselőt, akinek 30 nap áll rendelkezésére a hiány pótlására. A képviselők dokumentumai nem
nyilvánosak, de a bizottság készít egy összefoglalót, amelyet hozzáférhetővé tesz. A ciklus végén törlésre kerül az összefoglaló jelentés.
Összeférhetetlenség: Az Összeférhetetlenségi törvény szerint a képviselő:





nem folytathat kereskedelmi vagy üzleti tevékenységet
nem lehet vezető tisztségviselő gazdasági társaságoknál
nem lehet szakszervezeti vagy szakmai szervezetnél tanácsadó
fizetett konzultáns
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AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK (USA)
Az amerikai parlament: Congress
Kamarák száma: kettő
Alsóház: House of Representatives – 435 fő
Felsőház: Senate – 100 fő
Vagyonnyilatkozat: A Kongresszus tagjainak vagyonnyilatkozat tételét előíró jogszabályok az
Etikai Bizottság által kiadott útmutatóban (Instruction Guide Financial Disclosure Statements
and Periodic Transaction Reports) és a Szenátus Etikai szabályzatában (The Senate Code of
Official Conduct) találhatóak.
A kötelezetteknek minden év május 15-i kell benyújtaniuk a bevallásukat nyomtatott vagy
elektronikus formában. A késedelmes benyújtásért pénzbüntetés jár. Az Etikai Bizottság jogosult a bevallások tartalmi vizsgálatára, a hiányosan kitöltött bevallások esetén hiánypótlásra
hívja fel az érintettek figyelmét. A hivatal szándékos félrevezetése büntetőjogi felelősségre vonással jár. A nyilatkozatok legkésőbb a benyújtás után 30 nappal nyilvánosak és hozzáférhetőek
a honlapról.
A bevallásban nyilatkozni kell azokról a vagyonelemekről (a vele egy háztartásban élőket is
tekintve), aminek értéke eléri az 1000 dollárt és 200 dollár bevétele származik belőle, így például ingatlan és földtulajdon, bróker cégnél vezetett számla, nyugdíjalapokban lévő megtakarítás, tanulmányi célú megtakarítás, vállalati tulajdon, mindenfajta értékpapír és tőzsdei instrumentum, szellemi alkotások tulajdonjogából származó bevétel. Osztalék, kamatjövedelem, alapok hozama, egyéb nem munkajövedelem. A tranzakciókból származó bevétel. A képviselői
munka mellett végzett munkából származó jövedelem.
Összeférhetetlenség: A képviselő nem köteleződhet el sem üzleti, sem szakmai tevékenységben, amely összeegyeztethetetlen végzett hivatalával és lelkiismeretével.
ÚJ-ZÉLAND
Az új-zélandi parlament: House of Representatives
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 121 fő
Vagyonnyilatkozat: A többször módosított házszabály (Standing Orders of the House of
Representatives) 164-166 szakasza rendelkezik, a 2006 óta kötelező, vagyonnyilatkozat tételének általános szabályairól és a „B” függelék tartalmazza a részletes szabályozást. Eszerint nyilatkozni kell a gazdasági társaságokban meglévő tulajdonrészről, ha az meghaladja a szavazati
jog öt százalékát, minden egyéb gazdasági társasági érdekeltségről, ahonnan bevétele származik, és ha valamelyik gazdasági entitásnál alkalmazásban áll. Hiteleiről, kölcsöneiről 50.000
dollár fölött. Az igazgatótanácsi és egyéb gazdasági társaságokban viselt tisztségekről. Az ingatlan vagyonáról, a nyugdíjalapokban lévő részesedéséről. Nyilatkozni kell a külföldi tartózkodásokról, azok céljáról, időtartamáról, a költségekről. A kapott ajándékról 500 dollár értékhatár fölött.
A vagyonnyilatkozatok összefoglalója a parlament honlapjáról elérhető, visszamenőleg is.
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Összeférhetetlenség: A magatartási kódex szerint képviselőként kerülni kell az egyéni gazdasági érdekek és a köz érdekében végzett munka összeütközését. Amennyiben ennek lehetősége
felmerül, akkor a képviselő minden lehetőséget megragad, hogy a konfliktust mielőbb a köz
javára feloldja.
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ÖSSZEGZÉS
Vagyonnyilatkozat
Áttekintve a kiválasztott országokban a parlamenti képviselők vagyonnyilatkozat benyújtására
vonatkozó gyakorlatát a következőket láthatjuk:
Törvény írja elő 22 országban azt, hogy milyen módon és milyen tartalommal kötelesek a nyilatkozatot beadni. Etikai vagy magatartási kódexben szabályozzák a területet az Egyesült Királyságban, Máltán, Olaszországban vagy Izraelben. A Házszabályban található a vonatkozó
előírás Hollandiában, Luxembourgban, Koszovóban vagy Új-Zélandon. Nincs jogi szabályozása a területnek Cipruson. Nincs törvényi kötelezettség, de önkéntesen mégis nyújtanak be a
képviselők vagyonnyilatkozatot Dániában és Finnországban.
Romániában önálló ügynökség működik, amely felelős a közhivatalnokok feddhetetlenségének
vizsgálatáért. A szervezet jogosult vagyonosodási vizsgálat elvégzésére is, indokolt esetben
kezdeményezhet büntetőjogi felelősségre vonást.
A benyújtásra rendelkezésre álló idő általában a hivatalba lépést követő 30 nap.
Általánosnak mondható, hogy a vagyonnyilatkozatban a gazdasági társaságokban meglévő tulajdonjogra, az ingatlanvagyonra, az ingóságokra, pénzügyi eszközökre (banki megtakarítások,
értékpapírok), hitelekre és kölcsönökre vonatkozó információkat kell megadni.
Törökországban nagyon részletes adatokat kérnek a képviselőktől, így például a gépjárművek
esetében fel kell tüntetni a típust, az alvázszámot, a gépjármű gyártási és vásárlási évét.
A vagyonnyilatkozat késedelmes benyújtása, abban a valóságnak nem megfelelő adatok feltüntetése következményekkel járhat. Ez lehet pénzbüntetés (Ausztria, Észtország, Litvánia) vagy
fizetés megvonás (Horvátország).
Az országok többségében a parlament honlapjáról elérhetők a vagyonnyilatkozatok (például
Bulgária, Észtország, Málta, Olaszország), néhány esetben csak a nyilatkozat bizonyos részei,
annak rövid összefoglalása hozzáférhető (Albánia, Szerbia). Vannak olyan országok, például,
Izrael, Törökország Ausztrália, Szlovákia, ahol nem nyilvánosak a vagyonnyilatkozatok.
Összeférhetetlenség
Gazdasági tisztségek
A képviselői mandátum és a fennálló gazdasági érdekek összeférhetetlenségét a vagyonnyilatkozat adott szakaszai tárgyalják.
A vizsgált országok többségében nyilatkozni kell a gazdasági társaságokban meglévő tulajdonosi és a nem tulajdonosi jogviszonyból származó jövedelemről, egyéb betöltött pozícióról, az
igazgatótanácsi tisztségekről, a felügyelő bizottsági posztokról, és egyéb, a vállalat vezetésében
betöltött funkciókról. Ezzel kapcsolatban Macedóniában, Montenegróban és Koszovóban van
a legszigorúbb szabályozás, mert ott a gazdasági társaság vezetését a hivatali idejére át kell
adnia olyan személynek, aki a képviselővel nem áll rokoni viszonyban.
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Állami tisztségek
A képviselői mandátummal és más közhivatallal fennálló összeférhetetlenségről a legtöbb országban az alkotmány rendelkezik. A kétkamarás parlamenti rendszerű országokban nem lehet
mindkét kamara tagja ugyanaz a személy. Jellemzően nem lehet képviselő egyben az adott ország államfője, az Alkotmánybíróság tagja, a Számvevőszék elnöke, Legfelsőbb Bíróság elnöke, Legfőbb Ügyész.
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ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT
Összeférhetetlenség

Vagyonnyilatkozat
Ország

Jogforrás

Gazdasági tisztség

Állami tisztség

Igen

Nyilvános

magatartási
szabályzat

x

igen

Ausztria

törvény

x

szövetségi elnök, alkotmánybíróság, számvevőszék elnöke

Belgium

törvény

x

nem lehet mindkét kamara tagja

Bulgária

házszabály

x

Ciprus

kihirdetés előtt
van a törvény

Cseh Köztársaság

törvény

Dánia

nincs törvény

Egyesült
Királyság

etikai
szabályzat

x

igen

Észtország

törvény

x

igen

Európai Parlament

Szankció

van

EU-tagállamok

Finnország

van

igen

nincs

miniszter, polgármester, fegyveres testület tagja

x

miniszter, ügyész, bíró, biztonsági szolgálatok

önkéntes

x
köztársasági elnök,
ombudsman, Legfőbb Ügyész,

önkéntes
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Összeférhetetlenség

Vagyonnyilatkozat
Ország

Jogforrás
Igen

Gazdasági tisztség

Nyilvános

Állami tisztség

Szankció

Legfelső
Bíróság elnöke
sem a kormány, sem az Alkotmány tanács tagja nem lehet

Franciaország

törvény

x

Görögország

törvény

x

nem lehet képviselő állami vállalat igazgatósági tagja

Hollandia

házszabály

x

nem lehet egyszerre mindkét kamara tagja

Horvátország

törvény

x

Alkotmánybíróság bírája, államügyész, miniszter, stb.

Írország

törvény

x

igen

Lengyelország

törvény

x

igen

Lettország

törvény

x

az adóhivatal
oldaláról

Litvánia

törvény

x

igen

Luxemburg

a házszabály
melléklete

x

igen

Málta

etikai kódex

x

igen

a Nemzeti Bank elnöke, a Számvevőszék elnöke, nagykövet, stb.

x

x
x

kormány tagja, számvevőszék
tagja, bíró, adófelügyelő, stb.
nem viselhet közhivatalt
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Összeférhetetlenség

Vagyonnyilatkozat
Ország

Jogforrás
Igen

Gazdasági tisztség

Nyilvános

Állami tisztség

Németország

magatartási
kódex

x

Olaszország

etikai kódex

x

Portugália

törvény

x

köztársasági elnök, kormány
tagja, alkotmánybíróság tagja,
stb.

x

x

nem lehet Európa Parlamenti
képviselő, nem viselhet külföldön állami tisztséget, sem szakszervezeti egyesületben, stb.

x

Alkotmánybíróság tagja, ombudsman, választási bizottság
tagja

x

bíró, ügyész, fegyveres testületek tagja, ombudsman

x

Románia

törvény

felsőházi képviselő nem lehet alsóházi képviselő is

Szankció

Spanyolország

törvény

x

igen

Svédország

törvény

x

igen

Szlovákia

törvény

x

nem

Szlovénia

törvény

x

köztársasági elnök, bíró, alkotmánybíró

igen

igen

igen

x

gazdasági társaságnál
nem vállalhat tisztséget

gazdasági társaságban
semmilyen tisztséget
nem vállalhat
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x

Összeférhetetlenség

Vagyonnyilatkozat
Ország

Jogforrás
Igen

Gazdasági tisztség

Nyilvános

Állami tisztség

Szankció

EU tagjelölt államok
Albánia

törvény

x

Macedónia Volt
Jugoszláv Köztársaság

törvény

x

Montenegró

törvény

Szerbia
Törökország

külön kérésre

bíró, ügyész, fegyveres- és rendvédelmi szerv tagja, stb.

x

nem

gazdasági társaságban
semmilyen tisztséget
nem vállal-hat

x

x

nem

gazdasági társaságban
semmilyen tisztséget
nem vállal-hat

x

törvény

x

részben
nyilvános

törvény

x

nem

nem viselhet állami vagy közhivatalt

x

Potenciális EU-tagjelölt államok
Bosznia-Hercegovina

törvény

x

nem lehet igazgatósági
vagy felügyelő bizottsági
tag sem állami sem magán társaságnál

Koszovó

házszabály
melléklete

x

nem lehet szakértő vagy
tanácsadó
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x

nem lehet ügyvéd, közjegyző mandátum lejárta után még egy évig

Összeférhetetlenség

Vagyonnyilatkozat
Ország

Jogforrás
Igen

Gazdasági tisztség

Nyilvános

Állami tisztség

Szankció

Egyéb ország
Ausztrália

országgyűlési
határozat

x

nem

x
semmilyen gazdasági tárnem lehet a kormány tagja, állami hisasági pozíció, fizetés
vatalnok
nélkül sem

Izrael

etikai szabály

x

nem

Kanada

több jogszabály

x

részben

x

Amerikai Egyesült
Államok (USA)

Etikai Bizottsági útmutató

x

igen

x

Új-Zéland

házszabály

x

részben
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