
Irományszám : =I A g ~ /Ar-
Mentelmi, összeférhetetlenségi és
mandátumvizsgáló bizottsága Érkezett:

2007 FEBR 19.

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

Orszaggyuhs Hivatala

Bizottsági módosító javaslat

A Mentelmi bizottság a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001 . évi LVIII . törvény és
ehhez kapcsolódóan a jogalkotásról szóló 1987. évi XI . törvény módosításáról szóló T/1916.
számú törvényjavaslathoz az alábbi

Bizottság módosító javaslatot
terjeszti elő .

1 . A Mentelmi Bizottság a törvényjavaslat 10 . § (1)-(2) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

"10. § (1) Az MNB törvény 58/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép :

„(1) Az MNB elnöke, alelnökei és a monetáris tanács 49. § (4) bekezdésének c)
pontjában meghatározott tagjai, valamint a felügyelő bizottság tagjai [a kinevezésüket követő
harminc napon belül, majd azt követően évente, valamint a megbízatásuk megszűnését
követő harminc napon belül] az országgyűlési képviselők kel azonos módon, azonos
tartalommal és gyakorisággal [vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú - a személyi
részben az országgyűlési képviselő megnevezés alatt ezen érintett személyeket értve -]
tesznek vagyonnyilatkozatot [tesznek] . Az évenkénti vagyonnyilatkozatot a kötelezettség
esedékessé válásának évében [január 31-ig kell megtenni] az azt megelőző év december 31-
ei állapotára vonatkozóan[ .]., [A]a kinevezéskor, illetve a felmentéskor esedékes
vagyonnyilatkozatot a kinevezés, illetve a felmentés napjának állapotára vonatkozóan kell
megtenni. A nyilatkozattételre kötelezett saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele
közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekeinek (hozzátartozó) az
országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú [- a személyi részben az
országgyűlési képviselő megnevezés alatt ezen érintett személyeket értve -]
vagyonnyilatkozatát . A vagyonnyilatkozat - kivéve a hozzátartozó vagyonnyilatkozatát -
nyilvános[.] , annak oldalhű másolatát az Országgyűlés elnöke az Országgyűlés honlapján
közzéteszi."

(2) Az MNB törvény 58/A . §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
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„(3) A vagyonnyilatkozatotazOrszággyűlésMentelmi,összeférhetetlenségi és
mandátumvizsgáló bizottsága tartja nyílván . Az MNB elnöke, alelnökei és a monetáris tanács
49. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott tagjai, valamint a felügyelő bizottság
tagjai vagyonnyilatkozatára, illetve az azzal kapcsolatos eljárásra az e §-ban meghatározott
eltérésekkel az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatára, illetve vagyonnyilatkozatával
kapcsolatos eljárásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni . [A vagyonnyilatkozat oldalhű
másolatát - a hozzátartozók vagyonnyilatkozata nélkül, az azonosító adatok kivételével
- az Országgyűlés elnöke az Országgyűlés honlapján közzéteszi .] A vagyonnyilatkozattal
kapcsolatos eljárást bárki kezdeményezheti az Országgyűlés elnökénél ."

Indokolás
A javaslatban foglaltak többcélúak, döntően tartalmi, kisebb részben szerkezeti

módosításokat tartalmaznak :
- A vagyonnyilatkozat tétel időpontjaira utaló szövegrészek kivételét az indokolja,

hogy erre vonatkozóan egyértelmű eligazítást ad az országgyűlési képviselők jogállásáról
szóló 1990 . évi LV. törvény. A törvényjavaslat nem tartalmazza az „azonos módon" történő
vagyonnyilatkozat tételi rendelkezést, ami szükséges .

- A személyi részre történő utalás kivételét az indokolja, hogy a vagyonnyilatkozati
nyomtatvány nem csak itt, hanem még sok más helyen - ahol országgyűlési képviselő neve
szerepel - nem ezt az elnevezést tartalmazza, hanem a „tisztségviselő" elnevezést . Ez utóbbit a
Mentelmi bizottság egy korábbi ülésén a más közjogi tisztséget viselő személyek
(köztársasági elnök, ÁSZ elnök, ombudsmanok) vagyonnyilatkozat-tételére vonatkozóan
fogadta el.

- A (2) bekezdésnél kimaradt, hogy a vagyonnyilatkozatokat az Országgyűlés
Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottsága tartja nyílván . Az ún .
„azonosító adatok" kifejezés azért nem szükséges, mivel ilyet az országgyűlési képviselők
jogállásáról szóló törvény mellékletét képező vagyonnyilatkozati nyomtatvány nem tartalmaz
2001 . óta .

- Jogszabály szerkesztési és logikai szempontok indokolják továbbá, hogy az (1)
bekezdésben szerepeljen a nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos valamennyi szabály .

Mindezekre vonatkozóan lásd még részletesebben a Bizottság 2007 . február 12. és 19-i
ülésének jegyzőkönyvét.

Budapest, 2007 . február 19 .
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