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Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján „az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI.
törvény  módosításáról  az  országgyűlési  képviselők  iskolai  végzettségével  kapcsolatos
adatszolgáltatások szabályozásának érdekében” címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom
benyújtani. 



2018. évi ..... törvény 

az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról az országgyűlési képviselők
iskolai végzettségével kapcsolatos adatszolgáltatások szabályozásának érdekében

1. §

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogy. tv.) a következő 34/A.
címmel egészül ki:

„34/A. Képviselői adatszolgáltatási kötelezettség”

2. §

Az Ogy. tv. a 34/A. címet követően a következő 90/A. §-sal egészül ki:

„(1) A képviselő a  megbízatása keletkezését  követő harminc napon belül  adatokat  szolgáltat  az
Országgyűlés  Hivatala  részére  legmagasabb  iskolai  végzettségéről,  egyéb  képzettségéről  és
nyelvtudásáról az erről szóló igazolások és bizonyítványok rendelkezésre bocsátásával, valamint
benyújtja önéletrajzát is.

(2) Az adatszolgáltatás elmulasztása esetén – annak pótlásáig – a képviselő a képviselői jogait nem
gyakorolhatja, javadalmazásban nem részesül.

(3) Amennyiben felmerül annak gyanúja bárki részéről, hogy a képviselő az (1) bekezdésben foglalt
adatszolgáltatása  során  valótlan  adatot  közölt,  így  különösen  a  bejelentett  végzettség  vagy
képzettség nem felel meg a magyar szabályozás szerinti végzettségnek vagy képzettségnek, illetve
ha felmerül, hogy az ezeket igazoló dokumentum nem valódi, a Mentelmi, összeférhetetlenségi,
fegyelmi  és  mandátumvizsgáló  bizottság  az  ilyen  beadvány beérkezését  követő  30  napon belül
megkeresi az adott végzettség elismeréséért felelős szervet és tisztázza a tényállást. Amennyiben a
végzettség  vagy képzettség  Magyarországon  nem elismert,  úgy azt  az  Országgyűlés  honlapján
ilyenként  feltüntetni  nem  lehet;  a  már  feltüntetett  ilyen  végzettséget,  illetve  képzettséget  az
Országgyűlés  Hivatala  haladéktalanul  törli  a  képviselő  adatlapjáról.  Amennyiben  a  megkeresés
során bebizonyosodik, hogy a végzettség vagy képzettség igazolására benyújtott okirat nem valódi,
a  Mentelmi,  összeférhetetlenségi,  fegyelmi  és  mandátumvizsgáló  bizottság  -  bűncselekmény
elkövetésének gyanúja esetén - kezdeményezi a büntetőeljárás megindítását az érintett képviselővel
szemben.

(4)  Az  e  §-ban  nem  szabályozott  kérdésekben  a  35.  pontban  foglalt  eljárási  szabályokat  kell
alkalmazni.”

3. §

Ez a törvény a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Az Országgyűlés honlapja tartalmazza a képviselőkről szóló alapvető adatokat, amelyekből az
állampolgárok  tájékozódhatnak  a  legfontosabb  kérdésekben.  Ilyen  a  szerzett  közép-,  illetve
felsőfokú végzettség, a nyelvvizsga, illetve a képviselői önéletrajz is.

Az adatok nyilvánossága ellen hat, hogy azok valódiságát nem szavatolja a szabályozás, de ez az
adatokat szolgáltató képviselő feladata. Ennek azonban meg kell jelennie a törvény szövegében
is. A valótlan tartalmú adatközlés vagy tiszteletdíjjal kapcsolatos, vagy büntetőjogi szankciót von
maga után.

Részletes indokolás

1-2. § 

Az új szabályozás, amellyel a törvény kiegészül, azt írja elő,  hogy a képviselők - a mostani
gyakorlat  szerint,  immár  jogszabályban  megfogalmazva  -  szolgáltassanak  adatokat  az
országgyűlési nyilvántartás részére. Amennyiben az adatok valódisága kapcsán kétség merül fel,
a megfelelő eljárások megindítása a Mentelmi bizottság feladata lesz.

3. § 

Hatályba léptető rendelkezés.
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