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2006. évi . . . törvény

az országgyűlési képviselők és az európai parlamenti képviselők összeférhetetlenségére

vonatkozó törvényi rendelkezések módosításáról

1 .§

Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990 . évi LV. törvény (a továbbiakban : Kjtv.) 10 . §-a

helyébe a következő rendelkezés lép :

„10. § A képviselő és vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója

•

	

közalapítvány kezelő szervének, szervezetének tisztségviselőjeként, tagjaként ;

b) köztestület tisztségviselőjeként ;

•

	

állami vezetői megbízatásának kivételével költségvetési szerv felügyeletéért vagy ellenőrzéséért

felelős személyként vagy szervezet tagjaként ;

d) az állam vagy helyi önkormányzat (a továbbiakban : önkormányzat) által alapított közhasznú

társaság vagy nonprofit gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként vagy tagjaként

végzett tevékenységéért nem részesülhet tiszteletdíjban vagy más juttatásban ."

2.§

A Kjty. 13 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„13 . § Országgyűlési képviselő és vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója nem lehet :

•

	

állami vagy önkormányzati tulajdoni részesedéssel működő gazdasági társaság vagy az az által

alapított gazdasági társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottságának tagig ;

b) a privatizációt követő két éven belül a privatizált szervezet vagy a privatizált szervezet által alapított

gazdasági társaság vezető tisztségviselője, vezetője, vezető testületének vagy felügyelőbizottságának

tagi a ;

•

	

állami vállalat, tröszt, tröszti vállalat, helyi önkormányzat által alapított vállalat vezetője, vezető

testületének tagja ;

d) pénzügyi intézmény, biztosító, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár vezető

tisztségviselője, felügyelőbizottságának tagja vagy törvényes képviselője ."



3.§

A Kjty. 15 . § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek :

„(1) Országgyűlési képviselő nem járhat el az állam, az önkormányzat, költségvetési szerv, valamint a

13 . §-ban meghatározott szervezet jogi képviselőjeként .

(2) Szakmai, üzleti vagy egyéb, a képviselői megbízatással össze nem függő ügyben az országgyűlési

képviselői minőségre hivatkozni nem lehet ."

4.§

A Kjty. 23 . §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„23 . § E törvény alkalmazásában közeli hozzátartozó : a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az

örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő,

valamint a testvér."

Az Epjty. a következő új 8/A . §-sal egészül ki :

„8/A. § (1) Az európai parlamenti képviselő és vele egy háztartásban élő házastársa, egyeneságbeli

rokona, örökbefogadottja, mostoha- és nevelt gyermeke, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülője,

valamint testvére nem töltheti be az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990 . évi LV. törvény

(a továbbiakban : Kjtv .) 10. §-ában és 13-14 . §-aiban meghatározott megbízatásokat .

(2) Az európai parlamenti képviselő nem járhat el a Kjty . 15. § (1) bekezdésében meghatározott

szervezetek jogi képviselőjeként ."

5.§

Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004 . évi LVII. törvény (a

továbbiakban: Epjtv.) 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) Szakmai, üzleti vagy egyéb, a képviselői megbízatással össze nem függő ügyben az európai

parlamenti képviselői minőségre hivatkozni nem lehet ."

6. §
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7. §

(1) E törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba azzal, hogy a hozzátartozókra

vonatkozóan a Kjty. e törvény 1 . §-ával megállapított 10 . §-ában és az Epjty . - e törvény 6 . §-ával
megállapított - új 8/A. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi szabályokat az országgyűlési

képviselők következő általános választása nyomán létrejövő Országgyűlés megalakulásától kell

alkalmazni .

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Kjty . 18. §-ának b) pontjában az „önálló vállalkozását"

szövegrész helyébe „egyéni vállalkozását" szövegrész lép .

(3) A Kjty. 10. §-ának d) pontjában a „közhasznú társaság vagy" szövegrész, valamint 18 . §-ának b)
pontjában a „ , közhasznú társaságban" szövegrész 2009 . július 1-jén hatályát veszti .
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