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2016 . évi . . . törvén

a gazdasági érdekérvényesítés nyilvánosságáról, valamint egyes törvények antikorrupció s
tárgyú, illetve a közhatalmat uakorló politikusok és közpénzekkel gazdálkodó k

vagyonnyilatkozat-tételi szabályainak átalakítását szolgáló módosításáró l

Az Országgy űlés az állami m ű ködés átláthatóbbá tétele, továbbá a korrupció elleni küzdele m
erősítése érdekében a következő törvényt alkotja :

L Fejezet

r1 gazdasági érdekérvényesítés nyilvánossága, valamint egyes törvények antikorrnpció s
tárgyú módosítása

A gazdasági érdekérvényesítés nyilvánossága

1 . §

(I) A gazdasági érdekérvényesítésre vonatkozó, az inlbnrtácí ős önrendelkezési jogról és a z
információszabadságról szel ő 2011 . évi C X11 . törvény alapján egyébként közérdek ű adatnak ne m
minősülő adatok közérdekbő l nyilvánosak .
(2) E törvény alkalmazásában
a) gazdasági érdekérvényesítés : a korhatalmi döntés tartalmának gazdasági célú befolyásolására
irányuló tevékenység .
b) közhatalmi döntés : az Országgyű lés, a Kormány, a Kormány tagjai, az önálló szabályozó szerv ,
az autonóm államigazgatási szerv, a helyi iinkorrnányrat, a nemzetiségi önkormányzat, a
közalapítvány . a köztestület, ezek szervei, tagjai vagy tisztségviselői, továbbá az ezek vezetése,
irányítása, felügyelete vagy tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervek vagy személyek feladat -
és hatáskörébe tartozó döntés ,
c) gazdasági célú befolyásolásra irányuló tevékenység : a gazdasági forgalomban részt vevő vagy
részt venni kívánó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkez ő szervezet vagy természetes
személy vagyoni helyzete, illetve üzleti lehetőségei kedvező alakulásának előmozdítása.
helyzetének fenntartása vagy hátrányos alakulásának megakadályozása érdekében kifejtet t
tevékenység függetlenül attól, hogy az azt végző személy a tevékenységet saját maga vagy más
érdekében végei .

2.

{1) A közhatalmi döntés meghozatalában, illetve annak el őkészítésében feladat- és hatásköre szerin t
részt vevő vagy közrem űködő személy – ideértve az Országgyűlésben, a helyi önkormányzat
képviselő-testületében vagy a nemzetiségi önkormányzat testületében képviselettel rendelkez ő párt
vagy más társadalmi szervezet tisztségviselőit – a felé irányuló gazdasági érdekérvényesítésről
emlékeztetőt készít .
(2) Nem kell emlékeztetőt készíten i
a) a jogszabály alapján működtetett érdekegyeztetési mechanizmusok során végzett gazdasági
érdekérvényesítésről, ha az arról közzétett jegyzéskönyv, emlékeztet ő vagy összefoglaló a (3 )
bekezdés szerinti adatokat tartalmazza,



b) az ügyfélnek vagy képviselőjének a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény szerint i
cselekményeirő l .
(3) Az emlékeztető tartalmazza az (l) bekezdésben meghatározott személy megjelölését a
beosztásával együttesen . a gazdasági érdekérvényesítést folytató személy megjelölését . a gazdasági
érdekérvényesítéssel érintett közhatalmi döntés megjelölését . a gazdasági érdekérvényesités céljá t
és tartalmát . a gazdasági érdekérvényesítés részét képező tevékenység idejét és helyét, továbbá a
gazdasági érdekérvényesítést végző személy által átadott vagy más módon eljuttatott irato k
felsorolását .
(4) Az-emlékeztetőben található adatok esetében min ősítéssel védhető közérdeknek kizárólag a
minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV . törvény S . § (]) bekezdés c) pontjában
meghatározott érdekek minősülnek .
(5) Kormányrendelet az emlékeztető további kötelező tartalmi elemeit is meghatározhatja, továbbá
a (3) bekezdésben meghatározott adattartalom formájára és részletezettségére vonatkozó
szabályokat állapíthat meg .
(6) Az emlékeztet ő , valamint a gazdasági érdekérvényesítés során a közhatalmi szerv döntésének
meghozatalában, illetve annak el őkészítésében feladat- és hatásköre szerint részt vevő vagy
közreműködő személyhez eljuttatott valamennyi irat --- ideértve az elektronikus úton eljuttatot t
iratokat is — nem selejtezhető , maradandó értékű iratnak minősül .
(7) Az (l) bekezdésben meghatározott emlékeztet őt a gazdasági érdekérvényesítésnek minősülő
tevékenység folytatását követő öt munkanapon belül a közhatalmi döntés meghozatalára hatáskörre l
rendelkező szerv honlapján közzé kell tenni .

3 . §

(1) Az országgy űlési képviselő . a helyi önkormányzat képviselő-testületének tagja, a jegyző , a
nemzetiségi önkormányzat testületének tagja . az állami vezető, a kormánybiztos. a miniszterelnöki
biztos, a miniszteri biztos, a fővárosi és megyei kormányhivatal kormánymegbízottja, fő igazgatója
és igazgatója, a központi államigazgatási szerv vezet ője és helyettese, valamint a központ i
államigazgatási szerv területi szervének vezetője és helyettese kormányrendeletben meghatározot t
adattartalommal nyilvántartást vezet az e min őségében -- az állami vagy helyi önkormányzat i
feladatot. valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervek és személye k
kivételével — bármely személlyel, illetve szervezet képvisel ő jével tartott találkozójáról ,
(2) Azt 1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásra. illetve az annak részét képező adatokra az
1 . § rendelkezéseit alkalmazni kell .
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartást az országgy űlési képviselő esetében az
Országgyűlés, a helyi önkormányzat képvisél ő-testületének tagja és a jegyző esetében a helyi
önkormányzat, az állami vezető , a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos . a
fővárosi és megyei kormányhivatal kormánymegbízottja, főigazgatója és igazgatója az érintet t
központi államigazgatási szerv honlapján a tárgyhónapot követ ő hónap S. napjáig közzé kell tenn i

4. §

Felhatalmazást kap a Kormány, hog y
a) a 2. § (I) bekezdésében meghatározott emlékeztető további kötelező tartalmi elemeit.
b) a 2. § (1) bekezdésében maghatározott emlékeztető formáját és részletezettségét ,
c) a 3 . § (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás adattartalmát
rendeletben határozza meg .
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Egyes Hírvények antikorrupcitis tárgyú módosítása

A koncesszióról ,szóló 1991 . évi XVI . Hírvény 9/A . (3)-(4) bekezdése helyébe a következ ő
rendelkezések lépnek :

.,(3) Az emlékeztetőt, valamint – a nyilvánosságra törvény alapján nem hozható adatok
kitakarásával -- a benyújtott pályázati anyagokat a pályázat elbírálásáról szóló döntés közléséve l
egyidej ű leg a pályázat kiírójának honlapján közzé kell tenni .
(4) A (3) bekezdés szerinti közzététel elmaradása esetén a koncessziós pályázat, valamint az az

alapján megkötött szerződés érvénytelen . .

6. §

(1) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel őzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.
évi CXXXVI . törvény (a továbbiakban, 1'mt .) 4. (1) bekezdése helyébe a követkenő rendelkezés
lép:

„E törvény alkalmazásában kiemelt közszerepl ő az a,terntészctes személy. aki fontos közfeladatot
lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megel őző egy éven belül fontos
közfeladatot látott el, továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozója vagy akivel közismerte n
közeli kapcsolatban áll .”

(2) A Pmt. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

, .16 . § (1) Az ügyfél köteles a szolgáltató részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hog y
kiemelt közszereplésnek minősül-e. Ha az ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül . a nyilatkozatnak
tartalmaznia kell . hogy a 4. § (2) bekezdésének .rrtely pontja alapján minősül kiemelt
közszereplőnek .
(2) Na az ügyfél kiemelt közszerepl őnek minősül, az (1) bekezdésben meghatározott adaton kívül a
nyilatkozatnak tartalmaznia kell a pénzeszközök forrására vonatkozó információkat .
(3) A szolgáltató – ha a nyilatkozat valódisága kérdéses – köteles intézkedéseket tenni az (I )
bekezdés alapján megtett nyilatkozat jogszabály alapján e célra rendelkezésére álló vagy
nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartásban történő ellenőrzése érdekében .
(4) Kiemelt közszereplő esetén az üzleti kapcsolat létesítésére, az ügyleti megbízás teljesítésér e
kizárólag a szolgáltató szervezeti és m űködési szabályzatában meghatározott vezetője jóváhagyását
követően kerülhet sor .»

(3) A Pmt. a következő új 42/A. §-sal egészül ki :

, .A szolgáltató – a I I . § (6) bekezdésétő l eltérően – 2016. december 31-ét követően köteles az
ügyleti megbízás teljesítését megtagadni. amennyiben
a) az ügyféllel a gazdasági érdekérvényesítés nyílvánosságáról, valamint egyes törvénye k
antíkorrupciós tárgyú, illetve a közhatalmat gyakorló politikusok és közpénzekkel gazdálkodók
vagyonnyilatkozat-tételi szabályainak átalakítását szolgáló módosításáról szóló 2016, évi . . .
törvény hatálybalépését megelőzően létesített üzleti kapcsolatot ,
b) a belföldi lakóhellyel rendelkező kiemelt közszereplö a 16 . § (1) bekezdés szerinti írásbeli
nyilatkozatot nem tette meg és



s

c) az ügyfél vonatkozásában a 7-10 . §-okban meghatározott ügyfél-átvilágítás eredményei 2016 ,
december 31-én nem állnak teljes körien rendelkezésére ."

7 . §

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb m űködéséről szóló 2009. évi CXXII .
törvény a következő 1/A. §-sal egészül ki :

	

,

. .I/A . § (1) A köztulajdonban állóm gazdasági társaság sem szerz ődésben. sem szerződésen kívül
nem vállalhat olyan kötelezettséget az Európai Unión kívüli székhely ű olyan gazdálkodó szervezet
javára, amely a közterheknek a székhely szerinti államban meghatározott alacsony mértéké t
kihasználva a valós gazdasági tevékenységre tekintettel fizetendő közterhek megfizetéséne k
elkerülését szolgálja .
(2) Tiltott az a kötelezettségvállalás is . amely egy vagy tíebb« az (1) bekezdésben megbatározot t
gazdálkodó szervezet — külön-külön vagy együttesen számított -- többségi részesedése mellett
működő gazdálkodó szervezet javára szól .
(3) Az (1) bekezdés szerinti feltétel fennállását vélelmezni kell . ha a vállalkozás vagy más szereze t
székhelye a következő államokban, illetve területeken van :
a) Andorra.
b) az Amerikai Virgin-szigetek,
c) Anluilla,
d) Antigua és Barbuda
e) a Bahama-szigetek .
f} Barbados,
g) Bel ize,
h) Bermuda .,
i) a Brit Virgin-szigetek,
j) Brunei ,
k) a Cook-szigetek,
l) Guem.sey,
m) Grenada,
i)Hong Kong,
j) a Kajmán-szigetek ,
k) Libéria.
I) Liechtenstein,
m) a Maldív-szigetek ,
n) a Marshall-szigetek,
o) Mauritius ,
p) Monaco,
q) Monserrat ,
r) Nauru .
s) Niue ,
t) Panama,
u) Saint Kitts és Neves
v) Saint Vincent és a Grenadint-szigetek ,
w) a Stychelle-szigetek.
x) a Turks- és Caicos-szigetek
y) Vanuatu .



6

(4) A köztulajdonban álló gazdasági társaság által Európai Unión kívüli székhely ű gazdálkodó
szervezettel, valamint egy vagy több ilyen gazdasági szervezet - külön-külön vagy együttese n
számított - többségi részesedése mellett működit gazdálkodó szervezettel megkötött szerződést annak
hatálybalépését megelőzően a köztulajdonban állóm gazdasági társaság honlapján közzé kell tenni .
(5) Az (1)-(4) bekezdésekben meghatározott feltételek hiányában megkötött szerződés és egyoldal ú
jognyilatkozat semmis ."

8.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb m űködéséről szóló 2009. évi CXXII .
törvény a következő 711 . §-sal egészül ki :

..7I1 . § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság reklámra és egyéb fizetett kommunikációr a
csak abban az esetben vállalhat kötelezettséget, ha az a címzettek számár a
a) jogaik gyakorlásához és kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges, más módon nem biztosíthat ó
segítséget nyújt, vagy
b) az általa piaci versenyben nyújtott 'konkrét szolgáltatás igénybevételére vagy árucik k
megvásárlására ösztönöz .
(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság reklám- és egyéb fizetett kommunikáció s
tevékenysége nem irányulhat különösen :
a) a választópolgárok választáson vagy népszavazáson hozott döntése tartalmának befolyásolására ,
b) politikai párt vagy a választáson jelöltet állító szervezet támogatására ,
c) a köztulajdonban álló gazdasági társaság tevékenységének értékelésére, eredményeine k
ismertetésére . "

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáró l
szóló 2010. évi XLIII . törvény a következő 5/B. §-sal egészül ki :

„5lH, § Az állami vezet ő , a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos . a miniszteri biztos, valamint a
központi államigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban álló, a központ i
államigazgatási szerv vezető i számára tanácsot adó, illetve a szerv tevékenységében megbízási vag y
más, munkavégzésre irányuló jogviszony alapján közrem űködő személy nem lehet olya n
gazdálkodó szervezetben részesedéssel rendelkező tag vagy részvényes, amel y
a) a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti átlátható szervezetnek nem min ősül ,
b) az államháztartásról szóló törvény szerint az Európai Unión kívüli székhelyű olyan gazdálkodó
szervezetnek minősül, amely a közterheknek a székhely szerinti államban meghatározott alacson y
mértékét kihasználva a valós gazdasági tevékenységre tekintettel fizetendő közterhek
megfizetésének elkerülését szolgálja. , '

10. §

A Nemzeti Földalapról szóló 2010 . évi 1_XXXVII, törvény (a továbbiakban : N14Atv.) a kővetkező
31A. §-sal egészül ki :

„3IA. § (1) Közérdekbő l nyilvános minden, a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletekre, azokka l
való rendelkezésre . azok vagyonkezelésére, hasznosítására vagy használatára vonatkozó . közérdekű
adatnak nem minősülő adat . Külön törvény az adat megismerhetőségét korlátozhatja.”
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l 1 .

Az NFAty . 26, §-a a következő (2a)-(2b) bekezdésekkel egészül ki :

.,(2a) Az NFA a nyilvános pályázat értékeléséről emlékeztetőt kőszít, amelyben a pályázók
alkalmasságát . vagy alkalmatlanságát a pályázatban el őírt alkalmassági szempontok alapján kel l
indokolni .
(2b) Az NEA a (2b) bekezdés szerinti emlékeztet őt, valamint — a nyilvánosságra törvény alapján
nem hozható adatok kitakarásával -- a benyújtott pályázati anyagokat a pályázat elbírálásáról szól ó
tájékoztatással egyidej űleg honlapján közzéteszi . A közzététel elmaradása esetén a pályázat ,
valamint az az alapján megkötött szerződés érvénytelen ."

12 .

Az 1`,'l Aty . 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

, .30. § Az NFA honlapján haladéktalanul közzétesz i
a) a Nemzeti Földalap körébe tartozó földrészlet hasznosítására irányuló pályázat kiírásakor a
pályázati felhívást és a pályázati kiírás t
b) az a) pont szerinti pályázat értékelésének lezárultako r
ba) a beérkezett pályázatokat,
bb) a beérkezett pályázatok értékelését ,
be) a pályázat eredményét ."

l3 .

(1) Az Állami Számvevőszékről szóló 2011 . évi I,XVI . törvény (a továbbiakban: ÁSztv.) 6. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép :

,.6. (1) Az Állami Számvevőszék
a) folyamatosan vizsgálja és elemzi az ellen őrzési jogkörébe tartozó szervek és személyek
korrupciós veszélyeztetettségét, értékeli és rendszeresen közzéteszi a korrupciós cselekményekr ő l
rendelkezésre álló adatokat,
b) korrupcióellenes ajánlásokat, képzési programokat és kutatási programokat dolgóz ki ,
c) elvégzi a külön törvényben meghatározott, a korrupciós hatástanulmányokkal összefüggő
feladatokat ,
d) korrupciós kockázatelemzést készít az általa véleményezett jogszabálytervezetekr ő l .
(2) Az Allami Számvevőszék az (1) bekezdés szerinti tevékenyégének eredményeir ő l, valamint az
általa szükségesnek tartott korrupcióellenes intézkedésekr ő l — éves beszámolójának részeként —
évente tájékoztatja az Országgyű lést .
(3) Az Allami Számvevőszék az (1) bekezdés szerinti feladatainak ellátása során együttm űködik az
ügyészséggel. a nyomozó hatóságokkal és a Kormánnyal ."

(2) Az ÁSztv . 33 . § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

, .(7) Az intézkedési tervben foglaltak megvalósítását az Állami Számvev őszék utóellen őrzés
keretében ellenőrizheti. Kötelező utóellenőrzést végezni, ha a jelentés a költségvetési források
pazarló felhasználását vagy korrupciós jellegű cselekményt állapított meg, valamint ha az ügyben
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büntető vagy fegyelmi eljárást indítottak . továbbá ha az adott szervet ismételten kötelezté k
intézkedési terv készítésére . "

(3) Az ÁSzty, a következő 33/A-33/II . §-sokkal és az azokat megelőző alcímmel egészül ki :

„Körérdekű bejelentések vizsgálata

33/A. § (1) Az Állami Számvevőszék feladatköréhez kapcsolódóan vizsgálja a panaszokról és
közérdekű bejelentésekrő l szóló törvény szerinti közérdekű bejelentéseknek a közpénzekkel és az
állami és önkormányzati vagyonnal gazdálkodó szervek általi kezelésének gyakorlatát, valamint
kérelemre az egyes közérdekű bejelentések megfelelő intézését .
(2) Az Allami Számvev őszék gondoskodik a panaszokról és közérdek ű bejelentésekröl szóló
törvény szerinti, a közérdekű bejelentések megtételére és nyilvántartására szolgáló . a bejelentések
tárgyára és kivizsgálásuk állapotára vonatkozó adatokat kereshető és adatvesztés nélkül kimásolható
formában tartalmazó elektronikus rendszer (a továbbiakban : elektronikus rendszer) iizemeltetéséröl .
(3) A közpénzekkel és az állami és önkormányzati vagyonnal gazdálkodó szervek az Allam i
Számvevőszéknek a feladati ellátásához szükséges körben adatot szolgáltatnak az elektroniku s
rendszeren keresztül tett közérdek ű bejelentésekkel és azok kivizsgálásával kapcsolatban .

3318 . A közérdekű bejelentő az általa vélelmezett korrupciós cselekmény, a közpénzekkel vagy a
nemzeti vagyonnal való gazdálkodássál összefüggő más jogsértés, illetve az életet, a testi épsége t
vagy a természeti elemeket sértő vagy veszélyeztető cselekmény vagy mulasztás kivizsgálása
érdekében beadvánnyal fordulhat az Állami Számvevőszékhez, ha
a) a panaszokról és közérdek ű bejelentésekről szóló törvény szerinti eljárásra jogosult szerv ( a
továbbiakban : eljárásra jogosult szerv) a közérdek ű bejelentést megalapozatlannak nyilvánítja ,
b) a közérdekű bejelentő a vizsgálat eredményével nem ért egyet ,
c) a közérdekű bejelentő álláspontja szerint az eljárásra jogosult szerv a közérdekű bejelentést nem

vizsgálta ki teljes körűen.”

14. §

Az ügyészségről szóló 2011 . évi CLXIII . törvény a következő új 26/A. §-sal egészül ki :

»26/A. § (1) Az ügyészség nyomon követi a médiaszolgáltatók és a sajtótermékek oknyomoz ó
ríportjait, hivatalból vizsgálja a korrupciós cselekményekre, a közpénzekkel vagy a nemzet i
vagyonnal való gazdálkodással összefüggő más jogsértésekre, illetve az életet, a testi épséget vagy a
természeti elemeket és a jövő nemzedékek életfeltételeit sértő vagy veszélyeztető cselekményekre
és mulasztásokra vonatkozóan megjelent állítások bizonyíthatóságát .
(2) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálatok eredményér ől az ügyészség honlapján hav i
rendszerességgel tájékoztatót tesz közzé ."

15.

Az államháztartásról szóló 2011 . évi CXCV. törvény (a továbbiakban : Áht.) a következő 41/B-
41 IC . §-okkal egészül ki :

„41IB. (1) Ha törvény ennél szigorúbb feltételt nem állapít meg, a központi költségvetés terhér e
csak olyan szervezet részére vállalható 10 millió forintot meghaladó fizetési kötelezettség, amely a
nemzeti vagyonról szóló törvény szerint átlátható szervezetnek minősül .
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(2) A törvény crgjcnél fogva megszűnik az a központi költségvetés terhére vállalt szerz ődéses
kötelezettség. amelynek a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint nem átlátható szervezet a
jogosultja.

41/C. § (I) Az államháztartás alrendszereiből nem tehető kötelezettségvállalás az Európai Unió n
kívüli székhelyű gazdálkodó szervezet. amely a közterheknek a székhely szerinti államban
meghatározott alacsony mértékét kihasználva a valós gazdasági tevékenységre tekintettel fizetendő
közterhek megfizetésének elkerülését szolgálja .
(2) Tiltott az a kötelezettségvállalás is, amely egy vagy több . az (1) bekezdésben meghatározot t
gazdálkodó szervezet -- külön-külön vagy együttesen számított – többségi részesedése mellet t
működő gazdálkodó szervezet javára szól .
(3) Az (I) bekezdés szerinti foltétel fennállását vélelmezni kell . ha a vállalkozás vagy más szervezet
székhelye a kílvetkező államokban, illetve területeken van :
a) Andorra,
b) az Amerikai Virgin-szigetek ,
e) Anguilla,
d) Antigua és Barbud a
e) a Bahama-szigetek.
()Barbados,
g) Belizx,
h) lBermuda,
i) a Brit Virgin-szigetek,
j) Brunei,
k) a Cook-szigetek.
I) Guerrrsey,
m) Grenada.
i)I long bong .
j) a Kajmán-szigetek,
k) Libéria,
1} Liechtenstein,
m) a Maldiv-szigetek,
n) a Marshall-szigetek ,
o) Mauritius,
p) Monaco .
q) Monserrat ,
r) Nauru .
s) Niue,
t) Panama,
u) Saint Kitts és Nevi s
v) Saint Vincent és a Grenadine-szigetek,
w) a Scychelle-szigetek ,
x) a Turks- és Caicos-szigete k
y) Vanuatu .
(4) A költségvetési szerv által Európai Unión kívüli székhely ű gazdálkodó szervezettel . valamint
egy vagy több ilyen gazdasági szervezet – külön-külön vagy együttesen számított – többség i
részesedése mellett m űködő gazdálkodó szervezettel megkötött szerződést annak hatálybalépését
megelőzően a költségvetési szerv honlapján közzé kell tenni .
(5) Az (l)-(4) bekezdésekben meghatározott feltételek hiányában megkötött szerződés és egyoldal ú
jognyilatkozat semmis ."
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16.

Az Állt . a következő 41/D . §-sal egészül ki :

„41ID . § (l) Az államháztartás alrendszereibő l reklámra és egyéb fizetett kommunikációra csa k
abban az esetben tehető kötelezettségvállalás, ha az a címzettek számára jogaik gyakorlásához é s
kötelezettségeik teljesítéséhez más módon nem biztosítható segítséget nyújt .
(2) A költségvetési szerv reklám- és egyéb fizetett kommunikációs tevékenysége nem irányulha t
különösen:
a) a választópolgárok választáson vagy népszavazáson hozott döntése tartalmának befolyásolására ,
b) politikai párt vagy a választáson jelöltet állító szervezet támogatására.
c} a költségvetési szerv vagy bármely más. állami vagy önkormányzati szerv tevékenységének
értékelésére . eredményeinek ismertetésére .”

17 .

Az Áht . a következő 70fA . alcímmel és 108/A . §-sal egészül ki :

„70IA. Az európai uniós forrásokra vonatkozó nyilvánossági követelmények

I08/A. § (l ) Az európai uniós forrásra vonatkozó támogatási szerződés megkötésére jogosult szerv
a honlapján
a) a támogatásról szóló döntést, a pályázók azonosító adatait, a támogatásban részesített pályáz ó
pályázatát, valamint a pályázatoknak (pályázati pontszámok alkalmazása esetén ezeket is
tartalmazó) értékelését a döntést követően,
b) a támogatási szerződést annak megkötését követően
három napon belül közzéteszi .
(2) Az (1) bekezdés szerinti közzététel elmaradása esetén a pályázat és a támogatási szerződés
érvénytelen.'.

18. *

A közszolgálati tisztvisel őkrő l szóló 2011 . évi CXCIX . törvény 85 . §-a következő (4a) bekezdésse l
egészül kí :

„(4a) A kormánytisztvisel ő nem lehet olyan gazdálkodó szervezetben részesedéssel rendelkez ő tag
vagy részvényes, amely
a) a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti átlátható szervezetnek nem minősül ,
b) az államháztartásról szóló törvény szerint az Európai Unión kívüli székhelyű olyan gazdálkod ó
szervezetnek minősül, amely a közterheknek a székhely szerinti államban meghatározott alacson y
mértékét kihasználva a valós gazdasági tevékenységre tekintettel fizetend ő közterhek
megfizetésének elkerülését szolgálja .”



19. §

(1) A Büntető Törvénykönyvrő l szóló 2012 . évi C . törvény (a továbbiakban : Btk.) a következő
220/A. §-sal és az ezt megelőző alcímmel egészül ki :

„Közérdekű adat közzétételének elmulasztás a

220/A . (1) Aki a közérdek ű adat közzétételére vonatkozó törvényi kötelezettségét elmulasztja .
vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetend ő .
(2) A büntetés b űntett miatt hárEana évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben
meghatározott búzacselekményt jogtalan haszonszerzés végett követik el .”

(2) A Btk. 300 . § (1) bekezdése helyébe a kővetkező rendelkezés lép :

.,(1) Az a hivatalos személy, illetve a gazdálkodó szerveret azon vezet ő tisztségviselője és vezető
beosztású foglalkoztatottja, aki e minőségében hitelt érdeml ő tudomást szerez arról, hogy még l e
nem leplezett vesztegetést . vesztegetés elfogadását. hivatali vesztegetési, hivatali vesztegeté s
elfogadását. vesztegetést bírósági vagy hatósági eljárásban, vesztegetés elfogadását bírósági vagy
hatósági eljárásban, befolyás vásárlását vagy befolyással üzérkedést követtek el, és err ő l a
hatóságnak, mihelyt teheti . nem tesz feljelentést, bűntett miatt három évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetend ő ."

(3) A Btk. 350. §-a a kővetkező (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3) Az (1) bekezdés szerint büntetend ő, aki az államháztartásról szóló törvénynek az
államháztartás alrendszereiből reklám- és egyéb fizetett kommunikációs tevékenység végzésér e
vonatkozó szabályait a választás, a népszavazás, a népi kezdeményezés vagy az európai polgári
kezdeményezés eredményének befolyásolása céljából megszegi .”

20. §

A Polgári Törvénykönyvröl szóló 2013 . évi V. törvény 5:167 . §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:

.3 :73 . § [A társaság tagjai ]
(1) Természetes személy egyidej űleg egy gazdasági társaságban lehet a társaság korlátlanul felel ős
tagja. Kiskorú személy gazdasági társaság korlátlanul felel ős tagja nem lehet .
(2) Ha a társaság tagja nem Magyarországon bejegyzett jogi személy vagy jogi személyiséggel ne m
rendelkező szervezet, úgy tényleges tulajdonosának személyét a tagsági jogviszony létrehozásához
igazolnia kell . l; követelményt nem kell alkalmazni a szabályozott piacon jegyzett olyan társaságra ,
amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal
összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak.
(3) Ha a társaság tagja olyan jogi személy, amelyben egyazon természetes személy – közvetlenül é s
közvetve összességében -- befolyásoló részesedéssel rendelkezik, úgy e tulajdonost a
cégnyilvántartásba be kell jegyezni .
(4) Közkereseti társaság. betéti társaság és egyéni cég nem lehet gazdasági társaság korlátlanu l
felelős tagja.
(5) A részvénytársaság tagjai a részvényesek . A részvénytársaság kivételével tagsági jogokról nem
lehet értékpapírt kibocsátani . ..
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21 .

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekrő l szóló 2013 . évi CLXV. törvény 1 I . §-a helyébe a
következő rendelkezés lép :

.,11 . § (1) Minden . a közérdekű bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a közérdek ű
bejelentés miatt kerül sor – a 3 . § (4) bekezdésében foglalt intézkedések kivételével – jogellenesne k
minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne .
(2) ,I la a munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló közérdekű
bejelentő - e jogviszonyával összefüggésben korrupciós cselekményre . a közpénzekkel vagy a
nemzeti vagyonnal való gazdálkodássál összefüggő más jogsértésre, illetve az életet, a testi épsége t
vagy a természeti elemeket sértő vagy veszélyeztető cselekményre vagy mulasztásra vonatkozóan
tett közérdekű bejelentést az eljárásra jogosult szemnél, az Allami Számvevőszéknél vagy a bizalm i
ügyvédnél, akkor a jogviszonya egyoldalú munkáltatói intézkedéssel a bejelentés kivizsgálásáig . az
azzal összefügg ő büntető-, szabálysértési vagy fegyelmi eljárás megindulása esetén annak joger ős
lezárásáig. de legalább a bejelentéstő l számított egy évig nem szüntethető meg .
(3) Ha a közérdekű bejelentés alaptalan volt . akkor a munkáltató a (2) bekezdés szerinti védele m
megszüntetését önállóan vagy a közérdek ű bejelentővel fennálló munkaügyi vagy kártérítési perbe n
is kérheti a munkaügyi és közigazgatási bíróságtál . A bíróság a kérelmet soron kívül bírálja el, és a
védelem megszüntetéséről ideiglenes intézkedésben is határozhat .
(4) . A (3) bekezdés alapján önállóan előterjesztett kérelemről a bíróság nemperes eljárásban, a
munkaügyi perekre vonatkozó szabályok rríegfirlelö alkalmazásával határoz . "

22 .

A közbeszerzésekről szóló 2015 . évi CXLIII . törvény (a továbbiakban : Kbt.) 25. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép :

„(1) Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hog y
elkerülje az összeférhetetlenséget 'és a verseny tisztaságának sérelmét eredményez ő helyzetek
kialakulását .
(2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő
nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására
bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt vev ő gazdaság i
szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes .
(3) Összeférhetetlen és nem' vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő
nevében olyan személy vagy szervezet, aki vagy amel y
a) az eljárásban részt vevő gazdasági szereplő , illetve annak, vezető tisztségviselőjének vagy legalább 1 0
%-os közvetlen vagy közvetett tulajdonosának hozzátartozója ,
b) az a) pontban megjelölt személy legalább 10 %-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában áll ó
vagy az eljárás megindítását megelőző három évben közvetlen vagy közvetett tulajdonában áll t
gazdasági társaság ,
c) az b} pontban meghatározott gazdasági társágban az a) pontban megjelölt személlyel egyidej ű leg
legalább 10 %-os közvetlen vagy közvetett tulajdonnal rendelkez ő személy .
(4) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattev őként. részvételre jelentkezőként,
alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vev ő szervezetként
a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak el őkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont
személy vagy szervezet.
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I>) az a szervezet. amelynek
ha) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbízottságának tagját .
bh) tulajdonosát,
he) a 1mi-1)N pont szerinti személy Ptk . 8 :1 . * (1) bekezdés I . pont szerinti közeli hozzátartozóját az
ajánlatkérő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta .
ha közremüködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti .
(5) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként .
alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a személy vagy
szervezet, aki vagy amel y
a) az eljárás előkészítésében és lefolytatásában részt vett.
b) a Kormány tagja. a kormánybiztos. a miniszterelnöki biztos . a miniszteri biztos . az államtitkár, a
közigazgatási államtitkár. a helyettes államtitkár, a megyei közgy ű lés elnöke, a területfejlesztésről
és a területrendezésrő l szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezet ő
tisztségviselői, f'eltigyelő bizottsága tagjai, az Ágazati Operatív Programok Közrem űködő
szervezetei vezető tisztségviselöi és ellenőrző szervének tagjai ,
c) a fővárosi közgyű lés esetében a főpolgármester. a helyi önkormányzat esetében a polgármester ,
d) az ajánlatkérő vezetője és helyettese, valamint az ajánlatkérő vezetője felett közvetlenül vagy
közvetetten irányítási jogot gyakorló személy .
e) az a)-d) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója .

az a)-e) pontban megjelölt személy legalább 10 %-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló
vagy az eljárás megindítását megel őző három évben közvetlen vagy közvetett tulajdonában áll t
gazdasági társaság,
g) az f) pontban meghatározott gazdasági társágban az a)-e) pontban megjelölt személlye l
egyidej űleg legalább 10 %-os közvetlen vagy közvetett tulajdonnal rendelkező vagy az eljárás
megindítását megel őző három évben ilyen tulajdonnal rendelkezett személy ."
(6) Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet
figyelmét arra, ha a (4) bekezdés alapján – különösen az általa megszerzett többlet-információkr a
tekintettel – a közbeszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetetlenséget eredményezne.
(7) Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítéséve l
kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról . hogy
vele szemben fennáll-e az e * szerinti összeférhetetlenség .
(8) A (4) bekezdés alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem
összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban .
a) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- ,
piacfelmérés, illetve a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzé s
megkezdése időpontjának megjelölése nélkül . kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatokat
közölve kért tájékoztatást,
h) aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban [28 . § (4) bekezdés]
vett részt ,
c) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérö a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásáho z
szükséges árajánlatot kapott, feltéve . hogy az a), vagy a c) pont alkalmazása kapcsán az
ajánlatkérgi nem közölt vele a közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattev ő vagy részvételre
jelentkező részére rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt .
(9) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárásból e § alapján csak akkor zárható ki, ha
közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplők esélyegyenlősége más módon nem
biztosítható. A kizárást megelőzően az ajánlatkérő köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy az
érintett gazdasági szereplő bizonyítsa, hogy a közbeszerzési eljárás el őkészítésében való részvétel e
az esélyegyenlőséget és a verseny tisztaságát nem sérti . vagy az összeférhetetlenségi helyzetet má s
módon elhárítsa .'*
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23. §

A Kbt. 43. (1 } bekezdés d) pontja a helyébe a következő rendelkezés lép :

j(1) Az ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, injbrmácirikar . dokumentumokat a Közbeszerzési
Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban - amennyiben az Adatbázisban val ó

közzététel nem lehetséges, a saját vagy £f fenníari(3jCt honlapján - lCöZZéíenni .j

,.d) a közbeszerzési eljárás alapján me g? -ötöt' szerződéseket és azok lényeges szerződéses feltételeit ,
így különösen a szerződő felek megnevezését, az ellenszolgáltatás összegét, a teljesités í
határídő(ke)t és a szerz ődést biztosító mellékkötelezettségeket a szerződéskötést követően
haladéktalanul :"

24.

A Kbt. 62. § (I) bekezdés k) pontja a helyébe a következő rendelkezés lép :

l(l) Az eljárásban nem lehet crjclnlarrevő, részvételre jelentkező, a/vállalkozó, és nem vehet részt
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akíJ

"k} tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul :
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy nem olyan államban rendelkezi k
adQilletöséggel . mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van,
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóillet ősége szerint i
országban kedvezményesebben adózna (a jávedelernre kifizetett végleges, adó-visszatérítések utá n
kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szerepl ő az adott országból származó
belföldi forrású jövedelme után ,adózna . Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdaság i
szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzés i
szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek min ősülne a szerződés alapján kapot t
jövedelem ,
kc) nem minősül a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti átlátható szervezetnek vagy a z
államháztari.ásról szóló törvény szerint az Európai Unión kívüli székhely ű olyan gazdálkodó szervezetnek
minősül, amely a közterheknek a székhely szerinti államban meghatározott alacsony mértékét kihasználva
a valós gazdasági tevékenységre tekintettel fizetendő közterhek megfizetésének elkerülését szolgálja ,
kd) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül tulajdoni résszel vagy szavazati joggal
rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelyne k
tekintetében a ka), kb) és kc) alpont szerinti feltételek fennállnak . lla a gazdasági társaság
társulásként adózik, az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a krt) alpont szerinti
feltételt megfelelően alkalmazni ;'.

25 .

A Kbt . 79 . §-a a következő (3a)-(3b) bekezdésekkel egészül ki :

„(3a) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített összegezést, valamint — a nyilvánosságra e
törvény alapján nem hozható adatok kitakarásával — a benyújtott ajánlatokat az (I) bekezdés szerinti
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tájékoztatással egyidej ű leg saját honlapján, ha honlappal nem rendelkezik a Közbeszerzési Hatóság
vagy önkormányzati intézmény esetén a fenntartó bonlapján közzéteszi .
(3b) Ar. (3a) bekezdés szerinti közzététel elmaradása esetén a közbeszerzési eljárás, valamint az az
alapján megkötött szerz ődés érvénytelen ."

26.

A Kht . a következő 136/A. §-sal egészül ki :

, .136/A.

	

(I) f;pitési beruházások esetén a vállalkozói k őrhet.artozások elkerülése érdekében az
ajánlatkérő és a kifizetésre köteles szervezet az alábbiak szerint jár el :
a) az ajánlattevőként szerződő fél (felek) legkés őbb a teljesetés elismerésének időpontjáig
köteles(ek) nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosul t
az ellenszolgáltatásból . valamint arról, hogy az általa(uk) a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetv e
a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek
egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, és egyidej űleg felhívja az
alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat ;
c) az ajánlattevöként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően haladéktalanul
azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani az ajánlatkérő felé. mely az általa a szerződés
teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatás i
jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg :
d) a c) pont szerinti számla ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalj a
az ajánlattevőknek ;
e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakembere k
számláit, illető leg az adózás rendjérő l szóló 2003 . évi XCII . törvény (a továbbiakban: Art .) 36/A .
(3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja ;
f} az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait ,
vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a z
ajánlatkérőként szerződő félnek [utóbbit annak érdekében, hogy az ajánlatkér őként szerződő fé l
megállapíthassa, hogy az ajánlattev őként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget
az alvállalkozónakj;
g) az ajánlatteveként szerződő felek benyújtják az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkoz ó
számláikat. melyek ellenértékét az ajánlatkérőként szerződö fél tizenöt napon belül átutalja a z
ajánlattevőként szerződő feleknek . ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az
Art . 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették :
h) ha az ajánlattevőként szerződö felek valamelyike az e), illet ő leg f) pont szerinti kötelezettségé t
nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő őrzi és az akkor illeti meg az
ajánlattevő t. ha igazolja, hogy az e), illető leg f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitel t
érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b)
pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére ;
i) amennyiben az ajánlattevöként szerződő felek valamelyike az e) . illetőleg f) pont szerinti
kötelezettségét nem teljesíti, az ajánlatkérő jogorvoslati eljárást kezdeményez, vagy
kezdeményezheti az ajánlattév őként szerződő fél felszámolását . Az ajánlattévőként szerződő fél az
alvállalkozó felé meg nem fizetett" ellenérték megfizetéséért teljes vagyona erejéig felelősségge l
tartozik ;
j) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pon t
szerinti határid ő harminc nap .
(2) Ajánlatkérő figyelemmel kíséri és összeveti az ajánlattevőként szerződő fél (I) bekezdés szerinti
nyilatkozatát a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozók, illetve az ajánlattevővel
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munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembere k
vonatkozásában . Amennyiben eltérést tapasztal, ennek tisztázására ajánlattev őként szerződő felet

nyilatkoztatja . Amennyiben arra a következetésre jut . hogy az alvállalkozók bevonására az
ajánlatban foglaltaktól eltérően, vagy egyébként a közbeszerzési szabályok megsértésével kerül t
sor, jogorvoslatot kezdeményez.
(3) Amennyiben az ajánlattevőkent szerződő fél a teljesítés ideje alatt felszámolás alá kerül, az (1 )
bekezdés szerint az alvállalkozót illetve a szerződő féllel munkaviszonyban vagy egyéb
foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket a kiállított számláik alapján megillet ő összeg
a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény alkalmazásában nem része a felszámolá s
alatt álló gazdálkodó szervezet vagyonának és nem tartozik a felszámolási eljárás körébe . "

II . Fejezet

E •es törvényeknek a közhatalmat gyakorló politikusok és közpénzekkel gazdálkodó k
vad onnyilatkcrzat-tételi szabályainak átalakítását szolgáló módosítása

Az országgy ű lési képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó törvénymódosításo k

27.

Az Országgyű lésrő l szóló 2012 . évi XXXV1. törvény (a továbbiakban : Ogytv.) 90. §-a a kővetkező
(4) bekezdéssel egészül ki :

„(4) A képviselő és a családtag vagyonnyilatkozat-tételi a költségvetési forrásból származó
jövedelmére és egyéb bevételeire, valamint a -közpénzek és a nemzeti vagyon felhasználásár a
vonatkozó adatok esetében úgy is teljesítheti, hogy - az érintett rovatok, illetve az érintet t
jövedelem« bevétel vagy jogviszony. valamint az adatkezel ő megjelölésével - hozzájárul ahhoz,
hogy az Országgy űlés Hivatala az adatokat az ezen adatokat kezel ő kifizetőtő l vagy hatóságtó l
közvetlenül szerezze be . Ebben az esetben a vagyonnyilatkozat megfelelő rovatában e tényre utalni
kell, az Országgyűlés Hivatala pedig a beszerzett adatokat kereshető formában, a
vagyonnyilatkozattal azonos felületen is elérhető módon teszi közzé .-

28. §

Az Ogytv. 94. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„94. § (l) A vagyonnyilatkozatokat, valamint a bejelentési kötelezettség alá tartozó
tevékenységekről tett bejelentéseket a Mentelmi . összel'érhetetlenségi, fegyelmi é s
mandátumvizsgáló bizottság kezeli . A vagyonnyilatkozatot a képviselő , illetve a családtag, nem
módosíthatja és nem egészítheti ki, azonban az eredeti nyilatkozat hiányosságának vagy téve s
tartalmának kijavítása érdekében - az eredeti nyilatkozatot nem érintve - az I . melléklet szerint i
teljes adattartalmú soron kívüli vagyonnyilatkozatot tehet .
(2) A vagyonnyilatkozat a családtag vagyonnyilatkozatára is kiterjed ően nyilvános. oldalhű
másolatát - a családtag személyes adatainak kivételével - a Mentelmi . összeférhetetlenségi .
fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság az Országgyű lés honlapján haladéktalanul közzéteszi . A

vagyonnyilatkozat a honlapról a képviselő megbízatásának megszűnését kővető sem távolítható el .
(3)Az ÁllamiSzamvevősrék a vagyonnyilatkozatot a családtagi vagyonnyílatkozatokra is kiterjed ően
a) a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság kezdeményezésére,
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b) a vagyonnyilatkozat-tételt követ ő hatvan napon belül, valamint a vagyonnyilatkozatban adato k
helytállóságát megkérd őjelező körülmény felmerülése esetén hivatalból megvizsgálja .
(4) A (3) bekezdés szerinti vizsgálat a következ ő szempontokra terjed ki :
a) a vagyonnyilatkozatban bevallott vagyon, jövedelem, illetve gazdasági érdekeltségek teljesek-e ,
illetve megfelelnek-e a valóságnak .
b) a vagyonnyilatkozatokban bevallott vagyon mértéke . illetve annak a korábbi, a törvény alapján a
vizsgált vagyonnyilatkozat megtételét megel őző tíz évben bármely mégbízatásra tekintettel
nyilvános formában tett vagyonnyilatkozatokban bevallott vagyonhoz képest történt gyarapodása
összeegyeztethető-e a bevallott jövedelemmel, valamin t
c) a b) pont szerinti vagyongyarapodás alapját képező, a képviselőnek juttatott ingyenes vagyoni
juttatásra hivatkozás megfelel-e a valóságnak . illetve a juttatás törvényes forrásból származik-e .
(5) A (3) bekezdés szerinti vizsgálat lefolytatása céljából . az ahhoz szükséges mértékben az Állam i
Számvevőszék adatot igényelhet bármely hatóság, közfeladatot ellátó adatkezel ő szerv
nyilvántartásából, A képviselő köteles a saját . illetve családtagja vagyonnyilatkozatában feltüntetett
vagyoni . jövedelmi és érdekeltségi viszonyokat igazoló adatokat az Allami Számvev őszék
felhívására haladéktalanul, írásban bejelenteni . E bekezdés alkalmazása során a személyiadat- é s
lakcímnyilvántartás . a cégnyilvántartás, az ingatlan-nyilvántartás. a közúti közlekedés i
nyilvántartás, az építcsfelügyeleti nyilvántartás . illetve valamennyi más. jogszabály alapján
közhiteles nyilvántartás térítés nélkül felhasználható .
(6) Az Állami Számvevőszék a (3) bekezdés szerinti vizsgálatról jelentést készít a Mentelmi ,
összeférhetetlenségi . fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottságnak . A jelentésből a
vagyonnyilatkozat hiányos vagy valótlan tartalmára, valamint a képvisel ő i vagyonnyilatkozat
tekintetében a vagyoni, jövedelmi helyzetre, illetve a gazdasági érdekeltségekre vonatkozó helytáll ó
információra vonatkozó megállapitásokról az Állami Számvev őszék összefoglalót készít, amelyet
honlapján a jelentés megküldésével egyidej ű leg nyilvánosságra hoz."

29. §

Az Ogytv. a következő 94/A. §-sal egészül ki :

.,94IA. § (1) A képviselő vagyonnyilatkozatával kapcsolatos egyéb eljárást a Mentelmi ,
összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság elnökénél bárki kezdeményezheti a
vagyonnyilatkozat tartalmára vonatkozó olyan tényállítással, amely konkrétan megjelöli a
vagyonnyilatkozat kifogások részét és tartalmát . 11a a kezdeményezés nem felel meg az e
bekezdésben foglalt követelményeknek, nyilvánvalóan alaptalan, vagy az ismételten benyújtot t
kezdeményezés új tényállítást vagy adatot nem tartalmaz, a Mentelmi, összeférhetetlenségi ,
fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a
kezdeményezést . A vagyonnyilatkozatban foglaltak valóságtartalmát a Mentelmi .
összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság — szükség esetén' az Allam i
Számvevőszék 94. § (3) bekezdése szerinti vizsgálatának kezdeményezésével — ellen őrzi .
(2) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi é s
mandátumvizsgáló bizottság felhívására a képviselő köteles a saját. illetve családtagj a
vagyonnyilatkozatában feltüntetett vagyoni, jövedelmi és érdekeltségi viszonyokat igazoló adatoka t
haladéktalanul . írásban bejelenteni . Az adatokba csak a Mentelmi, összeférhetetlenségi . fegyelmi és
mandátumvizsgáló bizottság tagjai . valamint az Állami Számvev őszék 94. § (3) bekezdése szerinti
vizsgálatának kezdeményezése esetén az Allami Számvev őszék számvevői tekinthetnek be. A
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményérő l a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelm i
és mandátumvizsgáló bizottság elnöke tájékoztatja a házelnököt, aki a Mentelmi .
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összeférhetetlenségi . fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság által megállapított tényekrő l a soron
következő ű lésen tájékoztatja az Országgyű lést .
(3) Ha a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a Mentelmi . összeférhetetlenségi, fegyelm i
és mandátumvizsgáló bizottság azt állapítja meg . hogy a képviselő vagyonnyilatkozat-tétel i
kötelezettségét szándékosan mulasztotta el, vagy a vagyonnyilatkozatban lényeges adatot, tény t
szándékosan valótlanul közölt, akkor a Mentelmi . összeférhetetlenségi. fegyelmi és
mandátumvizsgáló bizottság elnöke köteles kezdeményezni a képvisel ő összeférhetetlenségének a
kimondását .
(4) A képviselő által benyújtott igazoló adatokat a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárá s
lezárulását követő harmincadik napon törölni kell . A volt képviselő családtagja vagyonnyilatkozatá t
a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság a képviselő
megbízatásának megszűnését követő egy évig őrzi . "

30. §

Az Ogyty . L. melléklete e törvény melléklete szerint módosul .

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok nyilvános vagyonnyilatkozat-tétel i
kistelezettségének megteremtéséhez szükséges törvénymódosításo

k 31. §

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb m űködéséről szóló 2009. évi CXXII .
törvény a kővetkező 7/A-7/C . §-okkal egészü l

.,7/A. § (I) A köztulajdonban álló gazdasági társaság vezet ő tisztviselője és felügyelő bizottságának
tagja a megbízatása keletkezését követ ő harminc napon belül . majd azt követően minden évben
január 3I-ig, valamint a megbízatásának megsz űnését kővető harminc napon belül az országgyű lési
képviselők vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú vagyonnyilatkozatot tesz . A vagyonnyilatkozatot
a nyilatkozattevő nem módosíthatja és nem egészítheti ki, azonban az eredeti nyilatkozat
hiányosságának vagy téves tartalmának kijavítása érdekében –' az eredeti nyilatkozatot nem érintv e
– teljes adattartalmú soron kívüli vagyonnyilatkozatot tehet .
(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság vezető tisztviselője és felügyelő bizottságának tagja a
vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának .
gyermekeinek (a' továbbiakban együtt : családtag) a saját vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú
vagyonnyilatkozatát.
(3) A- vagyonnyilatkozat-tétel elmulasztása ,esetén – a vagyonnyilatkozat benyújtásáig – a
köztulajdonban álló gazdasági társaságvezet ő tisztviselője és felügyelő bizottságának tagja
javadalmazásban nem részesül . A vagyonnyilatkozat-tétel elmulasztásának tényét a tulajdonos i
jogok gyakorlója állapítja meg.
(4) A Vagyonnyilatkozat a családtag vagyonnyilatkozatára is kiterjed ően nyilvános, oldalhű
másolatát – a családtag személyes adatainak kivételével – a tulajdonosi jogok gyakorlója honlapjá n
haladéktalanul közzéteszi . A vagyonnyilatkozat a honlapról nem távolítható el .
7/B. * (I) A vagyonnyilatkozatot a tulajdonosi jogok gyakorlója kezeli .
(2) Az Allami Számvevőszék a vagyonnyilatkozatot a családtagi vagyonnyilatkozatokra is kiterjed ően a
tulajdonosi jogok gyakorlója kezdeményezésére, továbbá az egymilliárd forintnál nagyob b
mérlegfiiősszegű köztulajdonban álló gazdasági társaságok esetén a vagyonnyilatkozat-tételt követő
hatvan napon belül . valamint a vagyonnyilatkozatban adatok helytállóságát megkérd őjelező körülmény
felmerülése esetén hivatalból megvizsgálja abból a szempontból, hogy
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a) a vagyonnyilatkozatban bevallott vagyon, jövedelem . illetve gazdasági érdekeltségek teljesek-e ,
illetve megfelelnek-e a valóságnak ,
b) a vagyonnyílatkozatokban bevallott vagyon mértéke . illetve annak a korábbi, a törvény alapján a
vizsgált vagyonnyilatkozat megtételét megelöz ő tíz évben bármely rnegbízatásra tekintettel
nyilvános formában tett vagyonnyilatkozatokban bevallott vagyonhoz képest történt gyarapodás a
összeegyeztethető-e a bevallott jövedelemmel, valamint
c) a b) pont szerinti vagyongyarapodás alapját képező« a köztulajdonban álló gazdasági társasá g
vezető tisztviselőjének és felügyelő bizottsága tagjának juttatott ingyenes vagyoni juttatásr a
hivatkozás megfelel-e a valóságnak . illetve a juttatás törvényes forrásból származik-e .
(3) A (2) bekezdés szerinti vizsgálat lefolytatása céljából, az ahhoz szükséges mértékben az Állam i
Számvevőszék adatot igényelhet bármely hatóság, közfeladatot ellátó adatkezel ő szerv
nyílvántartásábcil . A köztulajdonban álló gazdasági társaság vezet ő tisztviselője és felügyelő
bizottságának tagja köteles a saját. illetve családtagja vagyonnyilatkozatában feltüntetett vagyoni .
jövedelmi és érdekeltségi viszonyokat igazoló adatokat az Állami Számvevőszék felhívásár a
haladéktalanul, írásban bejelenteni . E bekezdés alkalmazása során a személyiadat- é s
lakcímnyilvántartás, a cémyílvántartás, az ingatlan-nyilvántartás, a közúti közlekedés i
nyilvántartás. az építésfelügyeleti nyilvántartás, illetve valamennyi más, jogszabály alapjá n
közhiteles nyilvántartás térítés nélkül felhasználható .
(4) Az Állami Számvevőszék a (2)-(3) bekezdés szerinti vizsgálatról jelentést készít a tulajdonos i
jogok gyakorlójának . A jelentésbő l a vagyonnyilatkozat hiányos vagy valótlan tartalmára . valamint

a Családtagi vagyonnyilatkozat kivételével – a vagyonnyilatkozat tekintetében a vagyoni ,
jövedelmi helyzetre . illetve a gazdasági érdekeltségekre vonatkozó helytálló információra
vonatkozó megállapításokról az Állami Számvev őszék összefoglalót készít. amelyet honlapján a
jelentés megküldésével egyidej ű leg nyilvánosságra hoz.
7/C . § (l) Az e törvény szerinti vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a tulajdonosi jogo k
.gyakorlójánál bárki kezdeményezheti a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó olya n
tényállítással, amely konkrétan megjelöli a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát . Ha a
kezdeményezés nem felel meg az e bekezdésben foglalt követelményeknek. nyilvánvalóan
alaptalan, vagy az ismételten benyújtott kezdeményezés új tényállítást vagy adatot nem tartalmaz, a
tulajdonosi jogok gyakorlója az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést . A
vagyonnyilatkozatban foglaltak valóságtartalmát --- szükség esetén az Állami Számvev őszék 7/B .
szerinti vizsgálatának kezdeményezésével – a tulajdonosi jogok gyakorlója ellen őrzi .
(2) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során az alkotmányügyi bizottság felhívására a
nyilatkozattevő köteles a saját . illetve családtagja vagyonnyílatkozatában feltüntetett vagyoni .
jövedelmi és érdekeltségi viszonyokat igazoló adatokat haladéktalanul . írásban bejelenteni . A z
adatokba csak a tulajdonosi jogok gyakorlója ellen őrzési feladattal megbízott képvisel ői tagja i
tekimhetnek be .
(3) A nyilatkozattevő által benyújtott igazoló adatokat a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás
lezárulását követő harmincadik napon törölni kell ."

Egyéb közjogi tisztviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó törvénymódosításo k

32.

A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011 . évi CX. törvény 6. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép :

„6. (1) A köztársasági elnök a megbízatása keletkezését követő harminc napon belül, majd azt
követően minden évben január 31-ig, valamint a megbízatásának megsz űnését követő harminc
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napon belül az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatával azonos tartalm ú
vagyonnyilatkozatot tesz . A vagyonnyilatkozatot a köztársasági elnök nem módosíthatja és ne m
egészítheti ki, azonban az eredeti nyilatkozat hiányosságának vagy téves tartalmának kijavítás a
érdekében - az eredeti nyilatkozatot nem érintve -- teljes adattartalmú soron kívül i
vagyonnyilatkozatot tehet .
(2) A köztársasági elnök a vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő
házas- vagy élettársának . gyermekeinek (a továbbiakban együtt : családtag) a köztársasági elnök
vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú vagyonnyilatkozatát .
(3) A vagyonnyilatkozat-tétel elmulasztása esetén - a vagyonnyilatkozat benyújtásáig - a
köztársasági elnök tisztségét nem gyakorolhatja, javadalmazásban nem részesül . A
vagyonnyilatkozat-tétel elmulasztásának - egyben a köztársasági elnök átmenet i
akadályoztatásának - tényét az Országgy ű lés állapítja meg.
(4) A vagyonnyilatkozat a családtag vagyonnyilatkozatára is kílerjedően nyilvános, oldalhű
másolatát - a családtag személyes adatainak kivételével - a Hivatal gazdasági ügyekért felel ős .
vezetője a Hivatal honlapján haladéktalanul közzctcszí . A vagyonnyilatkozat a hivatal honlapjáró l
nem távolítható cl .
(5) A vagyonnyilatkozatot a Hivatal gazdasági ügyekért felelős vezetője kezeli .
(6) Az Állami Számvevőszék a vagyonnyilatkozatot a családtagi vagyonnyílatkozatokra is kiterjedően
az összeférhetetlenségi bizottság kezdeményezésére, továbbá a vagyonnyilatkozat-tételt kővető hatvan
napon belül, valamint a vagyonnyilatkozatban adatok helytállóságát rnegkérd őjelező körülmény
felmerülése esetén hivatalból megvizsgálja abból a szempontból, hog y
a) a vagyonnyilatkozatban bevallott vagyon, jövedelem, illetve gazdasági érdekeltségek teljesek-e ,
illetve megfelelnek-e a valóságnak .
b) a vagyonnyilatkozatokban bevallott vagyon mértéke, illetve annak a korábbi, a törvény alapján a
vizsgált vagyonnyilatkozat megtételét megel őző tíz évben bármely megbízatásra tekintette l
nyilvános formában telt vagyonnyí latkozatokban bevallott vagyonhoz képest történt gyarapodása
összeegyeztethető-e a bevallott jövedelemmel .
c) a b) pont szerinti vagyongyarapodás alapját képezd, a köztársasági elnöknek juttatott ingyene s
vagyoni juttatásra hivatkozás megfelel-e a valóságnak, illetve a juttatás törvényes forrásbó l
származik-e .
(7) A (6) bekezdés szerinti vizsgálat lefolytatása céljából, az ahhoz szükséges mértékben az Állam i
Számvevőszék adatot igényelhet bármely hatáság, közfeladatot ellátó adatkezel ő szerv
nyilvántartásából . A köztársasági elnök köteles a saját. illetve családtagja vagyonnyilatkozatában
feltüntetett vagyoni, jövedelmi és érdekeltségi viszonyokat igazoló adatokat az Állam i
Számvevőszék felhívására haladéktalanul, írásban bejelenteni . E bekezdés alkalmazása során a
szernélyiadat- és lakcímnyilvántartás, a cégnyilvántartás, az ingatlan-nyilvántartás, a közút i
közlekedési nyilvántartás . az épitésfelügyeleti ' nyilvántartás . illetve valamennyi más, jogszabál y
alapján közhiteles nyilvántartás térítés nélkül felhasználható .
(8) Az Állami Számvev őszék a (6)47) bekezdés szerinti vizsgálatról jelentést készít a Mentelmi ,
összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottságnak . A jelentésből a
vagyonnyilatkozat hiányos vagy valótlan tartalmára . valamint - a esaládtagi vagyonnyilatkozat
kivételével - a vagyonnyilatkozat tekintetében a vagyoni, jövedelmi helyzetre, illetve a gazdaság i
érdekeltségekre vonatkozó helytálló információra vonatkozó megállapításokról az Állam i
Számvevőszék összefoglalót készít . amelyet honlapján a jelentés megküldésével egyidej ű leg
nyilvánosságra hoz .
(9) A köztársasági elnök vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárást az alkotmányügyi bizottsá g
elnökénél bárki kezdeményezheti a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó olya n
tényállítással . amely konkrétan .megjeltíli a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát . Ha a
kezdeményezés nem felel meg az e bekezdésben foglalt követelményeknek, nyilvánvalóan
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alaptalan. vagy az ismételten benyújtott kezdeményezés tej tényállítást vagy adatot nem tartalmaz.
az alkotmányügyi bizottság elnöke az eljárás Lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést . A
vagyonnyilatkozatban foglaltak valóságtartalmát - szükség esetén az Allami Számvevőszék (6)-(7 )

bekezdés szerinti vizsgálatának kezdeményezésével --- az alkotmányügyi bizottság ellen őrzi .
(10) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során az alkotmányügyi bizottság felhívására a
köztársasági elnök köteles a saját . illetve családtagja vagyonnyilatkozatában feltüntetett vagyoni ,
jövedelmi és érdekeltségi viszonyokat igazoló adatokat haladéktalanul . írásban bejelenteni. Az
adatokba csak az alkotmányügyi bizottság tagjai tekinthetnek be . A vagyonnyilatkozatta l
kapcsolatos eljárás eredményérő l az alkotmány ügyi bizottság elnöke tájékoztatja az Országgy ű lés
elnökét, aki az alkotmányügyi bizottság által megállapított tényekről a soron következő ülésen
tájékoztatja az Országgyű lést .
(11) A köztársasági elnök által benyújtott igazoló adatokat a vagyonnyilatkozattal kapcsolato s
eljárás Iezárulását követő harmincadik napon törölni kell . A Hivatal gazdasági ügyekért `felel ős
vezetője a volt köztársasági elnök és családtagja vagyonnyilatkozatát a köztársasági elnö k
megbízatásának megszűnését követő egy évig őrr_i ."

33. §

A központi államigazgatási szervekrő l . valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáró l
szóló 2010. évi XLIII . törvény 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„12. { (l) Az országgyű lési képviselő i megbízatással nem rendelkez ő politikai vezető megbízatása
keletkezését követő harminc napon belül, majd azt követően évente . valamint a megbiratásának
megszűnését követő harminc napon belül az országgy ű lési képviselők vagyonnyilatkozatával
azonos tartalmú vagyonnyilatkozatot tesz . amelyhez csatolni köteles a vele közös háztartásban él ő
házas- vagy élettársának, gyermekeinek (a továbbiakban együtt : családtag) az országgyűlési
képviselők vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú vagyonnyilatkozatát . A vagyonnyilatkozatot a
képviselő, illetve a családtag nem módosíthatja és nem egészítheti ki . azonban az eredeti nyilatkozat
hiányosságának vagy téves tartalmának kijavítása érdekében – az eredeti nyilatkozatot nem érintve
– teljes adattartalmú soron kívüli vagyonnyilatkozatot tehet .
(2) A vagyonnyilatkozatokat a kormányzati tevékenység összehangolásáért felel ős miniszter kezeli .
(3) Az országgyűlési képviselői megbízatással nem rendelkező politikai vezető
vagyonnyilatkozatának a családtag vagyonnyilatkozatára is kiterjedően nyilvános, oldalhű
másolatát – a családtag személyes adatainak kivételével – a kormányzati tevékenysé g
összehangolásáért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi . A
vagyonnyilatkozat a honlapról nem távolítható el .
(4) Az Állami Számvevőszék a vagyonnyilatkozatot a családtafti vagyonnyilatkozatokra is kiterjedően
az összeférhetetlenségi bizottság kezdeményezésére, továbbá a vagyonnyilatkozat-tételt követő hatvan
napon belül, valamint a vagyonnyilatkozatban adatok helytállóságát megkérd őjelező körülmény
felmerülése esetén hivatalból megvizsgálja abból a szempontból, hog y
a) a vagyonnyilatkozatban bevallott vagyon, jövedelem . illetve gazdasági érdekeltségek teljesek-e ,
illetve megfelelnek-e a valóságnak ,
b) a vagyonnyilatkozatokban bevallott vagyon mértéke . illetve annak a korábbi, a törvény alapján a
vizsgált vagyonnyilatkozat megtételét megelőző tíz évben bármely megbízatásra tekintettel
nyilvános formában tett vagyonnyilatkozatokban bevallott vagyonhoz képest történt gyarapodása
összeegyeztethető-e a bevallott jövedelemmel, valamint
e) a b) pont szerinti vagyongyarapodás alapját képező, az országgyű lési képviselői megbízatással
nem rendelkező politikai vezetőnek juttatott ingyenes vagyoni juttatásra hivatkozás megfelel- e
a valóságnak. illetve a juttatás törvényes forrásból származik-e .
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(5) Az (4) bekezdés szerinti vizsgálat lefolytatása céljából . az ahhoz szükséges mértékben az Állami
Számvevőszék adatot igényelhet ,bármely hatóság« közfeladatot ellátó adatkezelő szerv
nyilvántartásából . Az országgy ű lési képviselői megbízatással nem rendelkező politikai vezető
köteles a saját. illetve családtagja vagyonnyilátkozatában feltüntetett vagyoni . jövedelmi és
érdekeltségi viszonyokat °igazoló adatokat az Allarni Számvev őszék felhívására haladéktalanul ,
írásban bejelenteni . E bekezdés alkalmazása során a srcmélyiadat- és lakcímnyilvántartás . a
cégnyilvántartás . az ingatlan-nyilvántartás, a közúti közlekedési nyilvántartás. az építésfelügyelet i
nyilvántartás, illétve valamennyi más, jogszabály alapján közhiteles nyilvántartás térítés nélkü l
felhasználható .
(6) Az Állami Számvevőszék az (4)-(5) bekezdés szerinti vizsgálatról jelentést készít a Mentelmi ,
összeférhetetlenség fegyelmi és mandátumvízsgáló bizottságnak. A jelentésbő l a
vagyonnyilatkozat hiányos vagy valótlan tartalmára, valamint -- a családtagi vagyonnyilatkoza t
kivételével — a vagyonnyilatkozat tekintetében a vagyoni . jövedelmi helyzetre, illetve a gazdaság i
érdekeltségekre vonatkozó helytálló információra vonatkozó megállapításokról az Allami -
Számvevőszék összefoglalót készít . amelyet honlapján a jelentés megküldésével egyidej ű leg
nyilvánosságra hoz ."

34.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011 . évi CLXXIX . törvény 171 . § (3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép :

„(3) A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság tartj a
nyilván és ellen őrzí . A képviselő -vagycannyilatkozata — az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító
adatok kivételével — .nyilvános; annak oldalhű másolatát a családtag vagyonnyilatkozatára i s
kiterjedően — a családtag személyes adatai kivételével — az önkormányzat honlapján a
vagyonnyilatkozatokban foglalt bármely adat alapján kereshető . összevethető formában
haladéktalanul közzéteszi . A képvisel ő családtagjának nyilatkozata nem nyilvános . abba csak az
ellenőrző bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából .”

35.

(1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011, évi CLXXXIX . törvény 39. § (1 )
bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

"(1) Az önkormányzati képvisel ő megválasztásától . majd ezt követően minden év január 1-jétő l
számított harminc napon belül a 2 . melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni . Az
önkormányzati képvisel ő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban él ő
házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (e tekintetében együtt: családtag) a melléklet
szerinti vagyonnyilatkozatát . A vagyonnyilatkozatot a képviselő, illetve a családtag nem
módosíthatja .és nem egészítheti ki, azonban az eredeti nyilatkozat hiányosságának vagy téve s
tartalmának kijavítása érdekében — az eredeti nyilatkozatot nem érintve — az 2 . melléklet szerint i
teljes adattartalmú soron kívüli vagyonnyilatkozatot tehet . "

(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény 39. §-a a
következi (6) bekezdéssel egészül ki :

. .(6) A tízezernél kevesebb lakosú települések kivételével a vagyonnyilatkozat oldalh ű másolatát a
családtag vagyonnyilatkozatára is kiterjedően — a családtag személyes adatai nélkül — az
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önkormányzat honlapján a vagyonnyilatkozatokban í`o ait bármely adat alapján kereshető .
összevethető Tornában haladéktalanul közzéteszi ."

36. §

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény 73 . §-a a következő
(3}-(7) bekezdéssel egészül ki :

, .(3) A polgármester vagyonnyilatkozatának a családtag vagyonnyilatkozatára is kiterjedően
nyilvános. oldalhű másolatát — a családtag személyes adatainak kivételével — az önkormányza t
honlapján a vagyonnyilatkozatokban foglalt bármely adat alapján kereshető. összevethető formában
haladéktalanul közzéteszi .
(4) A főpolgármester. a megyei közgy ű lés elnöke, a fővárosi kerületek és a megyei jogú városok
polgármesterei vagyonnyilatkozatát az Allami Számvevőszék a vagyonnyilatkozat-tételt követ ő hatvan
napon belül . valamint a vagyonnyilatkozatban adatok helytállóságát megkérd őjelező körülmény
felmerülése esetén hivatalból a családtagi vagyonnyilatkozatokra is kiterjed ően megvizsgálja abból a
szempontból . hogy
a) a vagyonnyilatkozatban bevallott vagyom, jövedelem ., illetve gazdasági érdekeltségek teljesek-e ,
illetve megfelelnek-e a valóságnak .
b) a vagyonnyilatkozatokban bevallott vagyon mértéke . illetve annak a korábbi, a törvény alapján a
vizsgált vagyonnyilatkozat megtételét megel őző tíz évben bármely megbízatásra tekintette l
nyilvános formában tett vagyonnyilatkozatokban bevallott vagyonhoz képest történt gyarapodása
összeegyeztethető-e a bevallott jövedelemmel, valamint
e) a b) pont szerinti vagyongyarapodás alapját képez ő . a főpolgármester. a megyei közgyű lés elnöke,
a fővárosi kerületek és a megyei jogú városok polgármesterei számára juttatott ingyenes vagyon i
juttatásra hivatkozás megfelel-e a valóságnak . illetve a juttatás törvényes forrásból származik-e .
(5) A (4) bekezdésben fel nem sorolt polgármesterek, valamint az önkormányzati képviselők
esetében a megyei kormányhivatal a vagyonnyilatkozat-tételt követő hatvan napon belül, valamint a
vagyonnyilatkozatban adatok helytállóságát megkérdőjelező körülmény felmerülése esetén hivatalból a
családtagi vagyonnyilatkozatokra is kiterjedöen hivatalból megvizsgálja abból a szempontból, hogy a
vagyonnyilatkozatokban bevallott vagyon mértéke . illetve annak a korábbi, a törvény alapján a
vizsgált vagyonnyilatkozat megtételét megel őző tíz évben bármely megbízatásra tekintette l
nyilvános formában tett vagyonnyilatkozatokban bevallott vagyonhoz képest történt gyarapodása
összeegyeztethető-e a bevallott jövedelemmel . Ha e vizsgálat során kétségessé válik, hogy a
bevallott vagyon, jövedelem, illetve gazdasági érdekeltségek teljesek-e . illetve megfelelnek-e a
valóságnak . és a tényleges helyzet megállapításához ez szükséges, akkor a megyei kormányhivata l
az Allami Számvevőszékhez fordul, amely a (4) bekezdés megfelel ő alkalmazásával folytat l e
vizsgálatot .
(6) A (4) bekezdés szerinti vizsgálat lefolytatása céljából, az ahhoz szükséges mértékben az Állami
Számvevőszék adatot igényelhet bármely hatóság, közfeladatot ellátó adatkezel ő szerv
nyilvántartásából . A nyilatkozattevő köteles a saját. illetve családtagja vagyonnyilatkozatában
feltüntetett vagyoni, jövedelmi és érdekeltségi viszonyokat igazoló adatokat az Állam i
Számvevőszék felhívására haladéktalanul, írásban bejelenteni . E bekezdés alkalmazása során a
személyiadat- és lakcimnyilvántartás, a cégnyilvántartás . az ingatlan-nyilvántartás, a közút i
közlekedési nyilvántartás, az építésfelügyeleti nyilvántartás, illetve valamennyi más, jogszabál y
alapján közhiteles nyilvántartás térítés nélkül felhasználható .
(7) Az Allami Számvevőszék a (4)-(6) bekezdés szerinti vizsgálatról, a megyei kormányhivatal a z
(5) bekezdés szerinti vizsgálatról jelentést készít az képvisel ő-testület számára. A jelentésbő l a
vagyonnyilatkozat hiányos vagy valótlan tartalmára . valamint a képviselő i vagyonnyilatkozat
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tekintetében a vagyoni, jövedelmi helyzetre, illetve a gazdasági érdekeltségekre vonatkozó helytáll ó
információra vonatkozó megállapításokról az Allami Számvev őszék, illetve a megye i
kormányhivatal összefoglalót készít, amelyet honlapján a jelentés megküldésével egyidej ű leg
nyilvánosságra hoz ."

liIl . Fejezet

Záró rendelkezése k

37. §

Az Ogytv . 145 . §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki :

,.(16) E törvénynek a gazdasági érdekérvényesítés nyílvánosságáról, valamint egyes törvénye k
antikorrupciós tárgyú. illetve a közhatalmat gyakorló politikusok és közpénzekkel gazdálkodó k
vagyonnyilatkozat-tételi szabályainak átalakítását szolgáló módosításáról szóló 2016 . évi . . .
törvény 27. §-a által megállapított rendelkezéseit az azok hatálybalépését követően tett
vagyonnyilatkozatokra kell alkalmazni .'"

38. §

Ez a törvény a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba .
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Melléklet a gazdasági érdekérvényesítés nyilvánosságáról, valamint egyes törvények anlikomlpeió s

tárgyú. illetve a közhatalmai gyakorló politikusok és közpénzekkel gazdálkodók vagyonnyilatkozat-

tételi szabályainak átalakítását szolgáló módosításáról szóló törvényhe z

1. Az Országgyű lésrő l szóló 2012. évi XXXVI . törvény I . mellékletének A) rész I . pontjának 1-4 .

alpontjai az alábbi i) pontokkal egészülnek ki :

(L Ingatlanok*)

í) A nemzeti vagyonba tartozó ingatlan hasznosítása, használata esetén annak jogcíme. időtartama

és a jogosultságot odaítélö szervezet megnevezése :"

2. Az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi XXXVI, törvény I . mellékletének A) rész Il . pontjának címe

helyébe az alábbi szöveg lép :

. .11 . Nagy értékű ingóságok, vagyoni értékű jogok"

3. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény L mellékletének A) rész II . pontja a

következő 10. ponttal egészül ki :

„10. Az 1-9. pontok alá nem sorolható vagyoni érték ű jogok, koncessziós vagy a nemzeti vagyon

hasznosításával kapcsolatos jog esetén e tény megjelölésével :

megnevezés :
megnevezés :
megnevezés :
megnevezés :
megnevezés : ”

4. Az Országgy űlésrő l szóló 2012, évi XXX VI. törvény I . mellékletének C) rész 1-V . pontjai a
következő 9. ponttal egészül ki :
(Gazdasági társaságban j'ennálló tisztsége vagy érdekeltsége )
„9. A nemzeti vagyonba tartozó ingatlannak a társaság általi hasznosítása, használata esetén anna k
jogcíme, idő tartama és a jogosultságot odaítél ő szervezet megnevezése :”
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁ S

Az LMP az elmúlt években tucatnyi antikorrupciós tárgyú törvényjavaslatot, illetve átfog ó
módosító javaslatot nyújtott be . melyek mindegyike egy-egy lépés lehetett volna abba az irányba.
hogy itthon és külföldön egyaránt alappal állíthassa a kormány, hogy fellép a korrupció ellen . E
javaslatokat azonban a kormánytöbbség kivétel nélkül elutasítatta, pedig aktualitásuk – mint ezt a
harmadik Orbán-kormány első másfél éve is bizonyítja -- mit sem változott .

Ez a törvényjavaslat els ősorban e korábbi javaslataink alapján készült : egyrészt a 2010-ben hatályo n
kívül helyezett lobbiszabályozást részben felváltó gazdasági érdekérvényesítésröl szóló törvén y
megalkotását kezdeményezi« másrészt számos tavábbí * a korrupció megelőzését és feltárását segítő
törvénymódosítást tartalmaz. amelyek együttesen a vagyonnyilatkozati rendszer megújításár a
vonatkozó rendelkezésekkel képesek lehetnek arra, hogy a jöv őre nézve érdemben javítsanak a z
ország korrupciós helyzetén .

A javaslatok közül kiemelést érdemel :
a) a lobbimegkeresések és -találkozások tényének és a lobbianyagoknak a nyilvánossá tétele «
b) a közpénzbő l kötött szerződések teljes és azonnali, a szerződési érvényesség feltételét jelentő
közzététele .
e) az uniós támogatásokkal és nemzeti vagyon hasznosítására vagy közfeladat ellátására vonatkoz ó
szerződések (közbeszerzés . koncesszió vagy bármely más konstrukció szerinti) megkötésére
vonatkozó eljárás teljes nyilvánosságának megteremtése a teljes pályázati dokumentáci ó
közzétételével, a nagyberuházások esetében a teljes alvállalkozói lánc nyilvánossá tétele ,
d) a burkolt pártfinanszírozás visszaszorítása érdekében a fizetett állami és önkormányzati, illetve a
köztulajdonban álló gazdasági társaságok által megrendelt propaganda közzétételének teljes tilalma ,
illetve ezen cégek egyéb médiavásárlásainak piaci versenykörülmények közé történ ő korlátozása.
e) az átlátható tulajdonosi háttérrel nem rendelkező céges érdekeltségek kizárása a kormánytagok é s
köztisztvisel ők számára, illetve az offshore cégekkel való szerz ődéskötés teljes . a meglévő
szerződésállomány felülvizsgálatát is megkivánó tilalma a közszlérában, a nem átlátható tulajdonos i
szerkezetű cégek hazai cégtulajdona esetén a tényleges tulajdonos kötelező eégnyilvántartás i
bejelentése ,
f) az Állami Számvev őszék megerősítése. antikorrupciós feladatainak bővítése (kötelező
utóvizsgálatok korrupciós ügyekre, korrupciós kockázattérkép elkészítése, a korrupciós jelleg ű
közérdekű bejelentések érdemi vizsgálata) ,
g) a jogszabályi közzétételi kötelezettségek elmulasztásának önálló b űncselekménnyé tétele, a
vesztegetési bűncselekményekben feljelentési kötelezettség a vesztegetésben érintett cégek vezető i
számára,
h) a média- és sajtótermékek watchcing funkciójának erősítése az oknyomozó riportokban feltár t
cselekmények és mulasztások bizonyíthatóságának hivatalbóli ügyészségi vizsgálatának . és ezek
eredményérő l a nyilvánosság rendszeres tájékoztatásának el őirásával,
i) részletes összeférhetetlenségi szabályok a közbeszerzés el őkészítésében vagy az arról val ó
döntésben részt vevő személyek közötti érdek-összefonódás kizárására, így különösen a közeli
hozzátartozók körére ,
j) a pénzmosás elleni törvény hatályának kiterjesztése a hazai kiemelt közszerepinkre, hogy ne csa k
a külföldieknek kelljen a pénzük forrását is igazolni *
k) a köztársasági elnök, az országgy ű lési képviselek, a politikai vezet ők vagyonnyilatkozatai, az
Országgyű lés által kinevezett tisztségvisel ők vagyonnyilatkozatai, egyes állami és önkormányzati
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cégek, valamint a nagyvárosi polgármesterek és a körtulajdonban álló nagyvállalatok vezet ő i
vagyonnyilatkozatai helytállóságának az Állami Számvev őszék általi hivatalbólí vizsgálata .
I) a családtagok vagyonnyilatkozatának – a kormánypártok által ígért, de mindeddig nem teljesítet t
– nyilvánossága ,
m) a vagyonnyilatkozatok adattartalmának kiegészítése a nemzeti vagyonba tartozó vagyoneleme k
hasznosítására vonatkozó részletes és megbízható adatokkal ,

Természetesen mindezen intézkedések hasznosságuk ellenére sem feledtethetik el . hogy a
közhatalmi korrupció elleni egyetlen hatékony módszer az . hogyha a büntet őügyben eljáró
hatóságok minden pártpolitikai nyomástól függetlenül készek és képesek is arra, hogy az elkövetet t
korrupciós bűncselekményeket feltárják . Ehhez azonban ma a legkevésbé sem a jogszabályok vag y

a hatáskörök hiányoznak .

RÉSZLETES LNDÓKOLÁS

Az 1. §-hoz

Mindent elmond a magyar demokrácia jelenlegi állapotáról ., hogy az, hogy a Kormány egy
dohányipari cég vezetőjének számítógépén készült törvényszöveget küld meg uniós notífikációra .
és a gyümölcsöző együttműködés tényét a nyilvánosság elő l eihaligatják, még csak nem is jogsért ő .

Miért . is lenne az. amikor az egyébként sem túl kemény követelményeket támasztó . a
lobbitevékenységrő l szóló 2006. évi XLIX. törvényt a Kormány első intézkedései között helyezte
hatályon kívül, minthogy – mint errő l a regisztrált lobbistákat annak idején tájékoztatták is – .,nem
váltotta be a gyakorlatban az alkalmazzásához f űzött reményeket". Ezzel szemben az
Országgyű lésnek a területen természetesen igen fontos törvényalkotási feladata van : a gazdasági
élet szereplői által végzett érdekérvényesítés nyilvánosságát számon kérhető módon kel l

megteremteni .

A gazdasági érdekérvényesítés önmagában nem ördögt ő l való dolog : az államnak partnerként kel l
tekintenie a gazdasági élet szerepl őire is, és a rendelkezésére álló eszközökkel támogatnia kell a
fenntartható fejlődésbe illeszkedő, munkahelyteremtő beruházásokat . Mind az érdekeit érvényesíten i
kívánó, tisztességes gazdasági szereptöknek, mind pedig. a közhatalmat gyakorló személyeknek

érdeke ugyanakkor . hogy az érdekérvényesítésre átlátható és ellen őrizhető módon kerüljön sor, hisze n

csak így kerülhető el az, hogy a korrupció vagy annak látszata lengje körül ezt a tevékenységet .

A törvényjavaslat ebben a tekintetben arra irányul, hogy valamennyi, gazdasági érdekérvényesítés i
tevékenység megfelelően dokumentált, és a nyilvánosság számára hozzáférhető legyen .

A törvényjavaslat rögzíti, hogy a gazdasági érdekérvényesítéssel összefügg ő . közérdekű adatnak

nem minősülő adatok közérdekbő l nyilvánosak. Ez a megoldás biztosítja, hogy minden, a gazdasági
érdekérvényesítésre vonatkozó adat vagy közérdek ű adatként, vagy közérdekbő l nyilvános adatként
bárki számára hozzáférhető legyen .

A törvényjavaslat közhatalmi döntésnek min ősíti az Országgyűlés vagy a helyi önkormányzat
döntését is, így a törvényjavaslat rendelkezéseit c testületek ellenzéki tagjaira is alkalmazni kell .
Tekintettel arra, hogy az Alaptörvény szerint a pártok kiemelked ő szerepet töltenek be a közérdek
meghatározásában, a törvényjavaslat hatálya a képviselettel rendelkező pártok tisztségviselőinél
folytatott érdekérvényesítésre is kiterjed .
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A 2. §-hoz

A törvényjavaslat el 'a . hogy `a gazdasági érdekérvényesítésről - az azzal összefüggő legfontosabb
adatokat tartalmazó -- emlékeztető készüljön, amelyet - ha az érdekérvényesítésre a közhatalm i
döntés meghozatalára rendelkező szervnél került sor - elektronikus úton közzé kell tenni . Az
emlékeztető ' az arra egyébként hatáskörrel rendelkez ő 'szerv csak nemzetbiztonsági érdekb ő l
minösítheti állam- vagy szolgálati titokká, egyéb okból az emlékeztet ő nyilvánossága nem
korlátozható . A nyilvánosság biztosítását szolgálja a törvényjavaslat azon rendelkezése is, hogy a z
emlékeztető , valamint a gazdasági érdekérvényesítéssel összefüggő minden más irat a köziratokról ,
a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmér ől szóló 1995, évi I .XVI . törvény szerint i
maradandó értékíi, nem selejtezhetö iratnak min ősül .

A 3. <<-ho.

Egy demokráciában természetes, hogy a közhatalmat gyakorló személyek rendszeresen kapcsolato t
tartanak a gazdasági élet szereplő ivel is. Annak érdekében ugyanakkor, hogy ezek a találkozáso k
véletlenül se szolgálhassanak a korrupció terepekém, a törvényjavaslat el ő írja. hogy azokró l
nyilvántartást kell vezetni, amelyet a legfontosabb döntéshozók esetében elektronikusan közzé i s
kell tenni .

A 4. §-hoz

A törvényjavaslat lehetőséget ad a Kormánynak arra, hogy a részletszabályokat rendeletbe n
határozza meg .

Az S., 10-12.. 17. § és 25. -okhoz

Az 'LMP javaslatot tesz az uniós támogatásokkal és nemzeti vagyon hasznosítására vagy közfeladat
ellátására vonatkozó szerződések megkötésére vonatkozó eljárás teljes nyilvánosságána k
megteremtésére . Akár közbeszerzés. akár koncesszió, akár más konstrukció (pl . az állami földek
NFA általi használatba adása) keretében történjék a rendelkezés a körjavakkal, ez minden esetben
csak úgy történhet, hogy a teljes pályázati dakumentácicít, azaz a nyertes és vesztes pályázato k
szövegét, valamint azok részletes értékelését az eredményhirdetéssel egyidej űleg közzé kell tenni .
Ha ez a közzététel elmarad . úgy annak a pályázat érvénytelenségét kell maga után vonnia . Ezek a
követelmények megfelel ően kell, hogy érvényesüljenek az uniós támogatási eljárásokban is : itt a
törvényjavaslat külön is kimondja a pályázati pontszámok nyilvánosságát, amelyeket a Nemzet i
Fejlesztési Ugynőkség korábban közölte, ma azonban már nincs ilyen nyilvánosság a támogatás i
projektekkel kapcsolatban .

A 6. §-hoz

A Moneyval-ajánlásokkal összhangban több mint indokolt lenne a Pmt . hatályának kiterjesztése a
hazai kiemelt közszerepl őkre is. Semmi nem indokolja. hogy a magyar közjogi tisztségviselőknél .
rokonaiknál és üzlettársaiknál ne követeljük meg azt, amit a külföldiekt ől ugyanebben a körbe n
igen: e minöségüket a szerződéskötést megelőzően fedjék fel, s velük szerződést csak a Pmt.
szerinti szolgáltató SZMSZ-ben erre kijelölt vezet ője köthessen.



2 9

A 7., 9., 15. és 18. L4-okhoz

Jelenleg nincs olyan törvényi rendelkezés. amelyből az következne . hogy az Alaptörvén y
hatálybalépésekor hatályos - akár hosszú távon is hatály ban maradó -- támogatási és szerz ődési
konstrukciók átláthatósága is megfelelően garantált legyen.
Ennek érdekében, a hatályos szabályokat szigorítva - mivel ma a vállalkozás tulajdonos i
szerkezetének nyilvánossá tételével is igazodni tud az új követelményekhez, de nem kel l
megfelelnie a vagyontörvény szerinti szigorúbb átláthatósági követelmények mindegyikéne k
javasoljuk idővel e jogviszonyokra is az általános szabályok érvényesítését . A vagyonkezelés és -
felhasználás, valamint támogatások mellett a jövőre nézve minden, a központi költségvetés terhér e
vállalt kötelezettség esetében megköveteli a javaslat az offshore-mentességet, és ugyanezt a
követelményt érvényesíti már a közbeszerzéseken való részvétel esetében is .

A törvényjavaslat az átláthatósági szabályok szigorítása emellett kiegészíti köztulajdonban áll ó
gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009« évi CXXII . Hírvény az Európai Unió n
kívüli székhelyű offshore gazdálkodó szervezetekkel való ügyletkötés tilalmával . Offshore
szervezetként a törvény alkalmazásában az a gazdálkodó szervezet esik a tilalom alá . amely a
közterheknek a székhely szerinti államban meghatározott alacsony mértékét kihasználva a való s
gazdasági tevékenységre tekintettel fizetendő közterhek megfízetésének elkerülését szolgálja . E
szabály értelmezésében a javaslat az állami (üstkormányzati) gazdasági társaságot úgy segíti, hogy a
klasszikus, a magyar gyakorlatban is használt adóparadícsomokban alapított cégekre kimondja a z
offshore minőség védelmét. A jogalkalmazást az adóparadicsomnak tekintett országok listájának
törvénybe iktatásával kívánjuk segíteni : az Európai Bizottság által a tagállami feketelisták 201 4
végi állapota alapján összeállított, a törvényjavaslatba átvett listal valamelyikében fennáll ó
székhely esetén az adóelkerülési célzatot vélelmezni kell . Ez azonban természetesen nem jelenti azt ,
hogy a más országokban székhellyel rendelkező , de ténylegesen adóelkerülést szolgáló cégek n e
esnének a tilalom hatálya alá .

A tiltás a tilalom alatt álló cég többségi tulajdonában álló másik céggel megkötött ügyletre i s
kiterjed. Ellenőrzését pedig az összes, nem európai céggel kötött szerződés közzétételéne k
kötelezettsége, továbbá az segíti . hogy mind e közzététel . mind pedig a tilalom figyelmen kívül
hagyása érvénytelenségi ok .

A törvényjavaslat az állami vezetők és kormánytisztviselők esetén megtiltja az offshore tulajdont.

A törvényjavaslat a költségvetési szervekre vonatkozóan a köztulajdonban álló gazdaság i
társaságokra vonatkozóval azonos tartalmú tilalmakat és kötelezettségeket állapít meg .

A 8. és 16. §-hoz

A. magyar demokrácia működésének legnagyobb akadálya évtizedek óta a párt- és
kampányfinanszírozás rendezetlensége . En. a problémakórt nem hogy nem oldotta meg a közjogi
rendszer teljes újratervezésével a hivatalban lév ő Országgyű lés alkotmányozó többsége . hanem a
2014-es választásokkal a hátunk mögött pontosan ugyanúgy, teljes átláthatatlanságban
működhetnek a pártok bújtatott és kevésbé bújtatott finanszírozási útjai, és pontosan úgy, csa k
hatékonyabban düböröghetett a közpénzből folytatott kormánypárti sikerkampány, mint négy, nyol c
vagy tizenkét éve. A helyzet megváltoztatása érdekében egyrészt el kell végre fogadni az LMP által
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2010 óta következetesen javasolt kampányfinanszírozási reformot . másrészt konkrét tilalmakat kell
szabni a kormányzati és egyéb állami sikerpropagandával slenrben . Ennek hatása természetesen a
jelöltek. a pártok és egyéb jelölő szervezetek esélyegyenl ősége szempontjából is kiemelkedés, ám a
törvényjavaslatban való szerepeltetését a burkolt pártfinanszírozással járó korrupció ellen i
küzdelem teszi szükségessé .

A törvényjavaslat általános tartalmi követelményt állapit meg minden (állami vagy önkormányzati )
közpénzbő l finanszírozott kommunikációra . A követelmény lényege: a fizetett kommunikációba k
minden esetben a címzettek által felhasználható gyakorlati információt kell megjelenítenie, é s
természetesen önmagában az eléri eredmények ismertetése vagy a költségvetési szerv
tevékenységének, fontosságának méltatása nem ilyen . Ezek a követelmények értelemszerűen
irányadóak a köztulajdonban álló gazdasági társaságok esetén is . illetve ezen cégek egyéb
médiavásárlásainak csak piaci versenykörülmények között lehet helye .
A szabály természetesen a közhivatali ellátók részvételét a politikai vitákban . illetve
szólásszabadságukat nem korlátozza : ha ez nem kerül közpénzbe. akkor úgy propagálhatják
tevékenységük sikerét, ahogy nem szégyellik .

A 13. ,ő-hoz

Az LMl' antifcorrupciés politikájában egy megerösített_ a pártpolitikai szerepl őkkel nemcsak
konfliktust vállaló. hanem azt kifejezetten kereső, a korrupciógyanús ügyekben a
büntetőfeljelentéseket szállító Állami Számvcvéiszék az antíkorrupciós tevékenység központja .
Ennek megfelelően a törvényjavaslat kiegészíti a számvevőszéki feladatlistát. illetve korrupciós
ügyekben kötelezővé teszi a számvev ő i utólellenőrzést .
A panasztörvény alapján az ornbudsmanhoz telepített, az els ő hónapok jogalkalmazási gyakorlata ,
főként a közérdekű bejelentéseket fogadó online felület megvalósítási módja alapján teljese n
reménytelen küzdelmet jelentő hatáskörökből a korrupciós ügyekre vonatkozó érdemi eljárást k i
kell emelni és át kell adni a számvev őknek .

A 14. #-hoz

A média- és sajtótermékek vvatchdog funkciójának er ősítése érdekében az ügyészsé g
közérdekvédelmi feladatainak bővítésével javaslom a médiaszolgáltatók és a sajtóterméke k
oknyomozó riportjaiban feltárt cselekmények és mulasztások bizonyíthatóságának hivatalbál i
vizsgálatát, és ezek eredményérő l a nyilvánosság rendszeres tájékoztatását .

A 19. -huj

A törvényjavaslat a Büntet ő Törvénykönyv kis terjedelm ű , de fontos módosítását is elvégzi két üj
tényállás beillesztésével, illetve a korrupciós b űncselekményekkel összefügg ő feljelentés i
kötelezettség kiterjesztésével .

A törvényjavaslat célja új, a közérdekű adatok közzétételének elmulasztását vétségként büntetn i
rendelő tényállás megállapítása. A visszaélés közérdek ű adattal elkövetési magatartáskén t
tartalmazza azt az esetet, amikor a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezése k
megszegésével az arra kötelezett - a törvényjavaslat szerint jogerős bírósági döntésbe n
megállapított - tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, ami a közérdek ű adatok
nyilvánosságára vonatkozó törvények rendszerében jóval kisebb súlyú jogsértéseket is magába n
foglal, mint a közzétételi kötelezettségek elmulasztása . Ugyanakkor a közzététel az
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ínfonaációszabadság egyik legfontosabb elenTe, azonban a jogalkalmazás nem tekinti a
jogszabályban elrendeli közzétételi kötelezettség elmulasztását olyannak, ami a visszaélé s
közérdekű adattal vétsége elkövetésének megállapítását megalapozná . Legalábbis ezt látszi k
alátámasztani . hogy bár az információszabadságról szóló törvény közzétételi rendelkezéseinek vagy
a közpénzek felhasználásával összefüggő adatok közzétételét el ő író . .tivegzscbszabályoknak a
megsértésére igen könnyű példát találni a közelmúltból . önmagában közérdekű adat közzétételének
elmaradása miatt büntetőeljárás ismereteim szerint egyetlen alkalommal sem indult . [A korábbi Btk .
177113 . egészének jogalkalmazást gyakorlata sem volt számottevő, hiszen a tényállás alapján 2005
és 2010 között összesen hat. (1) esetben történt vádemclés .i l: helyzet megszüntetése érdekébe n
javaslom a törvényben elrendelt közzétételi kötelezettség elmulasztását önálló vétségként büntetn i
rendelni .

A javaslat emellett kiterjeszti a korrupciós b űncselekmény feljelentésének kötelezettségét az érintet t
gazdaságt 'szervezet vezetői re .

Végül a törvényjavaslat a választás . a népszavazás . a népi kezdeményezés ás'az európai polgár i
kezdeményezés rendje elleni b űncselekmény tényállását úgy egészíti ki, hogy a bújtatott állam i
pártkampány-tevékenység is c tényállás szerint minősüljön. Az államháztartási törvénybe a
Javaslattal beillesztett egyértelm ű tilalmak a tényállást srámonkérhetővé teszik, a három év
szabadságvesztésíg terjedő büntetési tétel pedíg arányos fenyegetettséget jelent .

A 20. §-hoz

Javasoljuk a cégbejegyzéshez a tulajdonosi háttér átláthatóvá tételét, a tényleges tulajdono s
feltüntetését elő írná . A rendelkezés célja a finanszírozói, szállítói (együttesen hitelez ői) érdekek
védelme. A módosítás a hitelező i érdeksérelem megel őzése céljából a transzparens tulajviszonyok
megteremtését . célozza. Visszatartó er őt jelenthet a rosszhiszem ű gazdálkodás során attól . hogy
magával rántsa az alvállalkozók sorát . Ha bíróság meg is állapítja a csalárd csődöt . a
vállalatkiürítést, és könnyebben végrehajtható a bírósági döntés . De visszatartó erővel bírhat
jóhiszemű , de rossz, kockázatos üzletpolitika vivő vállalkozásoknál is, amikor ez a kockázato s
üzletpolitika alvállalkozók, hitelezők jelentős részeit ránthat magával .

A 21. §-hoz'

A hatályos -panasztörvényben szerepl ő , a bejelentő védelmét szolgáló munkaügyi intézkedése k
elégtelenek, hiszen például egy komoly korrupciós ügyben a bili kiborítását követő azonnal i
megtorlás, az állás és a megélhetés rögtöni elvesztése akkor is nagyon súlyos lélektani korlát a bels ő
whistleblowerek számára, ha bíznak abban, hogy évekkel később úgyis megnyerik a munkaügy i
pert. Az áldozatvédelmi támogatások bizonytalan ígérete kevés ennek a hatásnak a kiküszöbölésére,
ezért a közérdekű vészjelzések esetén azonnali és automatikus felmentési védelmet javaslo k
meghatározni minden foglalkoztatási jogviszonyban az ügy kívizsbálásáíg, de legalább egy évig . Ez
a védelem természetesen párhuzamos marad azzal a szabállyal . hogy a bejelentést megtorl ó
munkáltatói intézkedés minden esetben – így a vizsgálat után vagy az egy év lejártával is –
jogellenesnek minősül .

Természetesen egy ilyen védelem motiválhat alaptalan bejelentésekre . ezért garanciát kell teremteni
mellé: javaslom ezért azt is, hogy a munkáltató soron kívüli eljárásban bírósági döntés alapjá n
szabadulhasson a tilalom alól . Ez, valamint a felróhatóan alaptalan bejelentéssel összefüggő



kártérítés megfelel ő garanciát jelenthet a rossz szándékú. lejárató jelleg ű vagy éppen egy már
meglévő munkaügyi konfliktust befolyásolni kívánó alaptalan bejelentésekkel szemben .

A 22. §-hoz

A törvényjavaslat úgy módosítja a közbeszerzésekr ő l szóló tőrvényt, hogy tartalmilag nem érintve
az általános összeférhetetlenségi szabályokat, azokat az egyértelm ű számonkérhetöség érdekében
viszont tovább konkretizálva — részletes összeférhetetlenségi szabályokat ad a közbeszerzé s
előkészítésében vagy az arról való döntésben részt vev ő személyek közötti érdek-összefonódás
kizárására .

Ennek megfelelően az eljárásban ajánlattev őként, részvételre jelentkezőkénk alvállalkozóként vagy
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a személy vagy szervezet nem vehetne
részt, amely vagy aki az eljárás el őkészítésében részt vett . továbbá szintén kizártak lennének a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló szabályozás szerint az állam i
támogatásokból is kizárt kormányzati vezetők, valamint az uniós források felhasználásában döntés i
jogkörrel rendelkező személyek. Az ajánlattevö vezető jére és helyettesére, illetve a felette irányítás i
joggal rendelkez ő személyekre, önkormányzati ajánlattevők esetében pedig a polgármesterre i s
vonatkozna a tilalom .

A felsorolt, a közbeszerzési eljáráson való részvételből természetszerűleg kizárt személyek
tekintetében minden esetben kizárt lenne a közeli hozzátartozók teljes köre . az adott személy
tulajdonában lévő , illetve három évre visszamenőleg volt gazdasági társaság, valamint a tilalomma l
érintett cégek tekintetében a cégtárs is .

Végül hasonló, de értelemszerűen szűkebb — kizárólag az ajánlattevíikkeI való érdekközösséget
kizáró — szabályt javaslok a közbeszerzési eljárásban ajánlatkéröí oldalon közreműködő személyek
összeférhetetlenségére is .

A 23. §-hoz

A törvényjavaslat kiterjeszti a nyilvánosságra hozatali követelményt a közbeszerzési eljárásban . Ha
a szerződés melléklete lényeges adatokat tartalmaz (pl . árat), akkor azt is nyilvánosságra kell hozni .
Gyakori ugyanis, hogy kiüresített szerződéseket tesznek közzé az ajánlatkérők, mert a lényeget a
mellékletekbe teszik, ezzel korlátozván a közbeszerzések átláthatóságával szembeni alapvető
elvárásokat .

A 24. §-hoz

A közbeszerzések körében teljes offshore-mentesség szükséges, ezért a javaslat megszünteti azt a
lehetőséget, hogy olyan gazdasági szereplők tehessenek ajánlatot a közbeszerzései eljárásban ,
amelyekben tisztázatlan tulajdonosi hátterű vagy offshore cég 25%-ot nem meghaladó tulajdon i
részesedéssel rendelkezik . Az ilyen hátterű, tulajdonosi szerkezetű gazdasági szerepl ők teljes
kizárását javasoljuk az ajánlatkérők közül .

A 26. §-hoz

Az építőipari projektek, és így az építő iparban működő cégek létezésének és versenyképességének
legnagyobb hátráltatója a vállalkozói körbetartozások problémája . A fővállalkozók gyakra n
visszaélnek helyzetükkel. nem fizetik ki alvállalkozóikat, illetve egy cs őd-vagy felszámolási eljárás
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sarán a vállalkozó által még ki nem fizetett, az alvállalkozót megillet ő díj a felszámolási vagyo n
részét képezi . és így az alvállalkozó által már teljesített szolgáltatás ellenértékéül szolgáló« már
megszolgált díj más hitelez ők kielégítésére szolgál .
A javaslat ezért kötelez ően írja elő a fővállalkozónak, hogy nyilatkozzon az ajánlatkér ő számára,
hogy mely alvállalkozókat vont be a teljesítésbe és mennyi az őket megillető alvállalkozói díj . Az
ajánlatkérő először az alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatást fizeti meg azok számlái alapján,
és csak ezen ellenszolgáltatásnak az alvállalkozók felé történ ő kifizetésének bizonyítása után fizet i
ki a fénnmaradci részt az ajánlattevőként szerződő felnek.
A módosítási javaslat megerősíti, hogy ebben az esetben sem része a felszámolói vagyonnak az
ellenszolgáltatás azon része, amely az alvállalkozókat illeti és az időközben felszámolási eljárás al á
került fővállalkozó számára került kifizetésre .

A 27. §-hoz

A rendelkezés megteremti annak a lehetőségét, hogy az országgy ű lési képvisel ő erre irányuló
hozzájáruló nyilatkozata alapján a költségvetési bevételekkel és támogatásokkal kapcsolato s
adatokat az Országgyűlés Hivatala az érintett állami szervek közvetlen adatközlései alapján tegy e
közzé .

A 28-29. §-okhoz

A törvényjavaslat úgy alakítja át az országgyű lési képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó
szabályozást (kihatva ezzel az utaló szabályokra tekintettel az Országgy űlés által választott
tisztségviselők, köztük a jegybankelnök, a legfőbb ügyész vagy az alkotmánybírák
vagyonnyilatkozataira is), hogy a nyilatkozat megtételét követ ő 60 napos határidőn belül az Állam i
Számvevőszék hivatalból megvizsgálja a vagyonnyilatkozatokat egyrészt – elsősorban a közhitele s
állami nyilvántartások adatai alapján – tartalmuk helytállósága és teljessége . másrészt az azt
megelőző tíz évben (bármely minőségben) nyilvánosan tett vagyonnyilatkozathoz képest történ t
vagyongyarapodás fedezete tekintetében. Szintén hivatalból kell lefolytatni a számvevőszéki
vizsgálatot abban a nem várt esetben, hogyha a képviselővel kapcsolatban olyan adat – például a
bevallott jövedelem által nem fedezett életvitel vagy egyedi kiadások – merülnének fel, amelyek a
bevallott adatok valóságtartalmát megkérdőjelezik.

A számvevők e feladatukhoz minden hatósági és állami nyilvántartáshoz hozzáférést kapnak ,
valamint az érintettet nyilatkoztathatják is a vagyonelemek azonosítása érdekében .

A vizsgált adatok jelentős része még politikai közszerepl ők esetében sem tartozik a nyilvánosságra,
így a vizsgálatról a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és 'mandátumvizsgáló bizottsá g
számára készül jelentés, ám a vagyonnyilatkozat megfelel őségére, illetve a megállapítot t
hiányosságra vonatkozó megállapításokat az ASZ közzéteszi . A számvev ők ugyanezen eljárási
szabályok szerint vizsgálódhatnak akkor is« hogyha „hagyományos ”, a Mentelmi bizottságnál
kezdeményezett vagyonnyilatkozati eljárásban felvetett ügyben van szükség az ASZ bevonására a
bejelentés kivizsgálásához . Ezzel a paritásos jelleg által hordozott politikai garancia mellett a
bejelentések hatékony kivizsgálásához szükséges szakmai tudás is megjelenik az eljárásban .

A jelenlegi, a XXI . század második évtizedének technikai lehetőségeihez méltatlan módo n
szkennelt írásbeli nyilatkozatok nehezen másolható és nem kereshet ő formában való közzététel i
gyakorlatot is megváltoztatja a javaslat, amikor előírja, hogy Mentelmi . összeférhetetlenségi ,
fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság az Országgyűlés honlapján a vagyonnyilatkozatokban
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foglalt bármely adat alapján kereshető , összevethető formában teszi közzé a nyilatkozatokat. Ez
természetesen teljesíthető úgy is, hogy a honlapon a nyilatkozatok alapadataira vonatkozó kereshet ő
adatbázis válik hozzáférhet ővé .

Új rendelkezés vonatkozik a vagyonnyilatkozatok eddig mindenféle korlát nélkül szánalmassá fajul t
kijavítására is : a javaslat a leadott nyilatkozat kijavítását . kiegészítését megtiltja . Ez azonban nem
lehet akadálya annak . hogy a nyilatkozattevő (mulasztását vagy valótlan adatközlését fél, illetv e
elismerve) soron kívül új nyilatkozatot tegyen. de nem az eredeti helyébe . hanem az eredeti mellé .
Mindez azonban a mulasztás következményeit visszamenőleg nem orvosolja .

Végezetül tartalmi változás_ hogy ha a nyilatkozatban bevallott jövedelmi forrásokkal ne m
magyarázható vagyonnövekedést — mint arra oly sok esetben . bár a Szijjártó Péter által alkalmazott
nagyságrendnél azért kisebb összegekre — alkalmazott, az egész jogintézményt nevetségessé tev ő
ingyenes szerzési hivatkozások ellenőrzésére a vagyonnyilatkozati eljárás terjedjen ki ilyenkor a
juttatás tényleges megtörténtére, illetve a juttatási biztosító családtag vagy más adományozóra
vonatkozó adatok beszerzésével a forrás jogszerüségére vonatkozó vizsgálatra is .

A 30. §-hoz

A javaslat kiegészíti a vagyonnyilatkozatok adattartalmát egyrészt a nemzeti vagyonba tartoz ó
ingatlanok hasznosítása, használata esetén az err ől szóló nyilatkozatot is beépítve, másrészt a
képviselők (és családtagjaik) tulajdoni részesedésével vagy ügyvezetése mellett működő cégek
használatába kapott állami vagy önkormányzati vagyon tekintetében is eléírva a bevallást .
A javaslat végül az ingatlanok és az ingók mellen a jelenlegi kategóriákba nem sorolható vagyon i
értékű jogokra (például a koncessziós jogosultságokra) is bevallási kötelezettséget állapít meg .

A 31. §-hoz

A törvényjavaslat az országgyűlési képviselőkre javasolt szabályokkal tartalmi összhangban
megteremti a köztulajdonban álló gazdasági társaságok vezet ő inek és felügyel őbizottsági tagjainak
nyilvános vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét . Az egymilliárd forint feletti mériegíőösszeggel
rendelkező állami és önkormányzati cégeknél ezt hivatalbóli ÁSZ-vizsgálat egészíti ki ,

A 32-33. «-okhoz

A törvényjavaslat az országgyű lési képviselőkre javasolt szabályokkal tartalmi összhangban a
köztársasági elnök és a képviselő i megbízatással nem rendelkező kormánytagok és egyéb politikai
vezetők tekintetében is meg-teremti a vagyonnyilatkozat valóságtartalmának hivatalbóli ASZ -
vizsgálatát .

A 34-36. ,4t-okhoz

A törvényjavaslat szigorítja az tankormányzati képvisel ő i és polgármesteri vagyonnyilatkozat-tételt .
Egyfelől végre elrendeli az egyébként közérdekbő l nyilvános, de az önkormányzatok által szinte
mindenhol gondosan titkolt nyilatkozatok kötelező online közzétételét (ez alól a választási
rendszerhez is igazodva csak `a 10 ezer fő alatti települések esetében az önkormányzati képvisel ők
képeznek kivételt), másfelől a főpolgármester, a megyei közgyű lési elnökök, a fővárosi kerületek és
a megyei jogú városok polgármesterei esetében is bevezeti a vagyonnyilatkozat valóságtartalmána k
hivatalbáli ASZ-vizsgálatát . A többi választott tisztségvisel ő esetében a vagyonnyilatkozatok
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egymással« illetve a bevallott vagyonnak a bevallott jövedelmi adatokkal való összevetését a megye i
kormányhivatal végezné el. azzal azonban. hogy ő maga az állami nyilvántartások alapján
ellenőrzést nem folytathatna, így ennek szükségessége esetén az Állami Számvcvöszékhe z
fordulhatna ,

A javaslat a nyilatkozatok közzétételére vonatkozó anódosítást az országos nemzetiség i
önkormányzatok esetében is érvényesíti .

A 37-38. , ;-,okhoz

Átmeneti és hatálybaléptetQ rendelkezések .



ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kövér László úrnak
az Országgyű lés elritikc

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 6 . §,' (l) bekezdése alapján mellékelten benyújtom a gazdasági érdekérvényesítés

nyilvánosságáról, valamint egyes törvények antikorrupciós tárgyú, illetve a közhatalma t

gyakorló politikusok és közpénzekkel gazdálkodók vagonnyilatkozat-tételi szabályainak

átalakítását szolgáló módosításáról szóló törvényjavaslatot .

Budapest . 2015 . december 22.
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