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A Büntető Törvénykönyvrő l szóló 2012. évi C. törvénynek a közéleti szereplők
visszaélésmentes hatalomgyakorlásának biztosítása érdekében szükséges módosításáró l

1 . §

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012 . évi C. törvény a következő 346/A. §-sal és azt
megelőző címmel egészűl ki :

„Valótlan tartalmú vagyonnyilatkozat tétel e

346/A. § (1) Az a törvény rendelkezése alapján nyilvános vagyonnyilatkozat tételére kötele s
személy, aki nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozatában egyes adatok feltüntetésének
elmulasztásával tényleges vagyoni, jövedelemi- és érdekeltségi helyzetét eltitkolja, b űntettet
követ el és két évtő l nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő .

(2) Nem büntethető az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetője, ha a már
nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozatába n
a) eltitkolt adatot a Büntető Tőrvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a közéleti
szereplők visszaélésmentes hatalomgyakorlásának biztosítása érdekében szüksége s
módosításáról szóló 2014. évi	 törvény hatályba lépésétől számított hét napon belül
nyilvánosságra hozza,
b) a vagyoni vagy jövedelmi helyzettel kapcsolatosan feltüntetni elmulasztott vagyon, anna k
haszna, vagyoni értékű jog, követelés, továbbá bármely, értékkel bíró dolog , pénzbe n
kifejezett értékének együttes összege a kétmillió forintot nem éri el .”

2.

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy szabályait a
hatálybalépéskor fennálló megbízatásokkal összefüggően korábban benyújtott
vagyonnyilatkozatokra is alkalmazni kell .



INDOKOLÁS

Általános indokolás

A közélet tisztaságába vetett bizalom megerősítését szolgálja, hogy egyes kiemelt
kőzmegbízatás, valamint feladat-, és munkakör esetén a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség
együtt jár a vagyonnyilatkozat nyilvánosságra hozásának kötelezettségével .

A vagyoni helyzet időről-időre történő bemutatása, a vagyoncsökkenés, illetve
vagyongyarapodás nyomon követhetősége az egyik legfőbb garanciája a közélet bárki által
történő ellenőrizhetővé tételének. A népszuverenitás elvének, a képviseleti demokráciának, —
melyben a választópolgárok közvetlenül, illetve választott képviselőiken keresztül közvetett
módon határozzák meg az egyes kiemelt feladatköröket betöltő személyek kilétét — az
ellenőrzési jog gyakorolhatósága és gyakorlása alapvető fontosságú kulcskérdés.

Ezen ellenőrzési jogkör maradéktalan érvényre juttatása az Országgyűlés alapvető
kötelessége, de egyúttal saját tekintélyének fenntartása szempontjából is megkerülhetetlen
fontossággal bír.

A valós vagyoni helyzettől eltérő tartalmú vagyonnyilatkozat tétele a közvélemény súlyosan
negatív előítéletét váltja ki, amely a demokratikus hatalomgyakorlás törvényes működésébe
vetett bizalmat alapjaiban ássa alá.

A tapasztalati tények azonban azt bizonyítják, hogy a jelenlegi jogszabályi környezet nem
nyújt megfelelő garanciákat arra vonatkozólag, hogy az érintett személyek vagyon- ,
jövedelem- és érdekeltségi nyilatkozatai a valóságnak megfelelő tartalommal kerüljenek
kiállításra, illetve nyilvánosság elé tárásra .

A jelen törvényjavaslat nyomán a valótlan tartalmú vagyonnyilatkozat tétele a büntetőjog
eszközrendszerével is bűntethetővé válik, ugyanis ennek hiányában, a számon kérhetőség, az
ellenőrizhetőség, mint alapvető állampolgári jog elenyészik .

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Büntető Tőrvénykönyvbe új tényállás kerül beépítésre, miszerint aki a
vagyonnyilatkozatában nem szerepeltet olyan vagyont, amelyet a törvényi el őírások szerint
köteles lett volna, a hiányos adatközléssel bűntettet követ el .
A bűncselekmény csak szándékosan követhető el, hiszen saját anyagi helyzetének és a
jogszabálynak az ismeretében a vagyonnyilatkozat-tételre köteles személy tisztában kell, hogy
legyen azzal, milyen adatok feltűntetésére köteles.
Büntethetőséget kizáró ok, ha az elkövető legkésőbb az új rendelkezés hatályba lépésétől
számított hét napon belül nyilvánosságra hozza az eltitkolt adatot. Bűntethetőség kizáró ok az
is, ha a kérdéses összeg kétmillió forint alatt van, mivel az ingóságok értékének
megbecsülésével kapcsolatban nem várható el mindenkitől, hogy a tulajdonában lévő
ingóságok pontos értékét ismerje.



A bűncselekmény a közbizalom elleni bűncselekmények között kerül elhelyezésre, mivel a
közmegbízatást ellátó személy tényleges vagyoni helyzete nyilvános kell, hogy legyen, és a
törvényi előírás be nem tartása e nyilvánosságot lehetetleníti el .

A 2. §-hoz

A törvénymódosítás a jogszabály kihirdetését k ővető napon történő hatályba lépésre tesz
javaslatot .

Az új rendelkezést a már benyújtott vagyonnyilatkozatokra is alkalmazni kell, mivel azo k
benyújtói jelenleg is közmegbízatásukat látják el, amellyel kapcsolatosan a
vagyonnyilatkozatukat már korábban meg kellett tenniük .



Novák Előd
országgyű lési képviselő

Képviselői önálló indítvány

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök úr!

Mellékelten — Magyarország Alaptörvénye 6 . cikk (1) bekezdése alapján — benyújtom A
Bűntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a közéleti szereplők
visszaélésmentes hatalomgyakorlásának biztosítása érdekében szűkséges módosításáról szóló
törvényjavaslatot.

A törvényjavaslat indokolását csatolom .

Budapest, 2014 . február 5 .

Jobbik
Novák Előd
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