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2020. évi ..... törvény 

az országgyűlési képviselői tekintély visszaállításáról

A  korrupció  a  legalkalmasabb  az  ország  nemzetközi  tekintélyének,  a  politikusok  hazai
elfogadottságának  aláásására.  Hazánkban  beépült  a  köztudatba,  hogy  a  közhatalom  minden
szereplőjének  legfontosabb  célja  saját  és  családja  vagyonának  gyarapítása.  A  politikai  élet
megújulásának  előfeltétele:  váljék  világossá,  elfogadhatatlan,  hogy  a  döntések  meghozatalában
részt  vevők  a  köz  érdekein  kívül,  bármilyen  más  érdeket  is  figyelembe  vegyenek  hivatali
tevékenységük gyakorlása során. Figyelembe véve, hogy az ország életét meghatározó legfontosabb
döntések  meghozatala  az  Országgyűlés  feladata,  a  közélet  megtisztításának  folyamatát  az
országgyűlési képviselők körében kell megkezdeni.

1. §

(1) Az országgyűlési képviselő hivatali feladatainak ellátásáért – a külön törvényben meghatározott
juttatásain kívül – ellenszolgáltatást semmilyen formában nem fogadhat el (a továbbiakban: tiltott
javadalmazás).  E  rendelkezések  alkalmazásában  ellenszolgáltatás:  minden  pénz  vagy  pénzben
kifejezhető értékkel bíró dolog, továbbá az előnyben részesítés, információközlés, foglalkoztatás
minden formája.

(2) Tiltott javadalmazásnak minősül az is, ha az ellenszolgáltatást az országgyűlési képviselővel
szoros kapcsolatban álló személy kapja.  E rendelkezés alkalmazásában szoros kapcsolatban álló
személy:  a  hozzátartozó  (Ptk.:  8:1.  §  (1)  bek.  2.)  továbbá  az  a  személy,  aki  az  országgyűlési
képviselővel  gazdasági  érdekközösségben áll.  E  rendelkezések alkalmazásában az  országgyűlési
képviselővel gazdasági érdekközösségben áll, aki az országgyűlés képviselővel azonos gazdasági
társaságban tulajdonos, vagy tíz évnél nem régebbi időszakban tulajdonos volt, továbbá az is, aki az
országgyűlési képviselővel egyidejűleg, vagy tíz évnél nem régebbi időszakban ugyanannak a jogi
személynek  a  döntéshozatalával,  ügyvezetésével,  képviseletével,  tulajdonosi  ellenőrzésével
kapcsolatos feladatot látott el (Ptk.: 3:21-30. §).

2. §

(1)  Az  országgyűlési  képviselő  és  hozzátartozója  vagyonának  gyarapodása  –  e  törvényben
meghatározottak szerint - közérdekből nyilvános adat.

(2)  Az  országgyűlési  képviselő  jövedelemmozgása  –  e  törvényben  meghatározottak  szerint  –
közérdekből nyilvános adat. E rendelkezések alkalmazásában jövedelemmozgás, az országgyűlési
képviselő minden kiadása,  ha annak összege  eléri  a  pénzmosás  és  a  terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 1. § (1) bekezdés k) pontjában
meghatározott összeget.

3. §

(1) Az országgyűlési  képviselő és hozzátartozója – külön törvényben meghatározottak szerint –
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vagyonnyilatkozatot  tesz.  A  vagyonnyilatkozat  tartalmazza  az  országgyűlési  képviselő  és
hozzátartozója vagyonának gyarapodását, mértékét, annak tárgyát és értékét, valamint jogcímét és a
vagyongyarapodás forrását.

(2) Az országgyűlési képviselő vagyonnyilatkozata tartalmazza a vagyonmozgás mértékét, annak
tárgyát és értékét, valamint jogcímét, továbbá a kedvezményezett nevét, címét és adószámát, ha
kedvezményezett az országgyűlési képviselővel szoros kapcsolatban álló személy. E rendelkezések
alkalmazásában vagyonmozgás minden a vagyon tulajdonjogának, illetve használati, hasznosítási
jogának átruházása.

(3)  A vagyonnyilatkozatnak tartalmaznia  kell  az  országgyűlési  képviselő  jövedelemmozgásának
összegét és jogcímét.

(4) Az országgyűlési képviselő és a hozzátartozója vagyonnyilatkozata közokiratnak minősül.

4. §

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 2. § (1)
bekezdésének d)-e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
/E törvény alkalmazásában/

„d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a
miniszteri  biztos,  az államtitkár,  a közigazgatási  államtitkár,  a helyettes államtitkár,  a  megyei
közgyűlés  elnöke,  a  fővárosi  közgyűlés  esetében  a  főpolgármester,  a  területfejlesztésről  és  a
területrendezésről  szóló  törvény  által  meghatározott  regionális  fejlesztési  ügynökség  vezető
tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő
szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai, továbbá az országgyűlési és az
európai parlamenti képviselő;
e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a
köztársasági  elnök  által  kinevezett  tisztségviselő,  a  nemzetiségi  szószóló,  a  polgármester,  az
alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a
helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv – a
d) pont alá nem tartozó – vezetője és helyettesei;”

5. §

(1) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.) 90. §-ának (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  A képviselő  a  vagyonnyilatkozatához  csatolni  köteles  valamennyi  közeli  hozzátartozója,
továbbá  a  vagyonnyilatkozata  szerint  érintett  hozzátartozója  (Ptk.:  8:1.  §  (1)  bekezdés  2.)
vagyonnyilatkozatát is. A vagyonnyilatkozat azonos tartalmú a képviselő vagyonnyilatkozatával.”

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

„94. §
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(1)  A  vagyonnyilatkozatokról  és  a  bejelentési  kötelezettség  alá  tartozó  tevékenységekről  a
nyilvántartást a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság vezeti. A
vagyonnyilatkozatokat a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság
őrzi.

(2) A vagyonnyilatkozatok nyilvánosak. Azok oldalhű másolatát a Mentelmi, összeférhetetlenségi,
fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság az Országgyűlés honlapján haladéktalanul közzéteszi., A
vagyonnyilatkozatokat  a  honlapról  a  képviselő  megbízatásának  megszűnését  követő  egy  év
elteltével  távolítható  el.  A  vagyonnyilatkozatban  foglaltak  valóságtartalmát  a  Mentelmi,
összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság ellenőrzi.

(3) A vagyonnyilatkozatokkal  kapcsolatos eljárást  a Mentelmi,  összeférhetetlenségi,  fegyelmi és
mandátumvizsgáló  bizottság  elnökénél  bárki  kezdeményezheti.  A kezdeményezésben  meg  kell
jelölni a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, a vizsgálat alapjául szolgáló tényeket. Ha
a kezdeményezés nem tartalmazza a szükséges kellékeket, vagy nyilvánvalóan alaptalan, illetőleg
az  ismételten benyújtott  kezdeményezés  új  tényállítást  vagy adatot  nem tartalmaz,  a  Mentelmi,
összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság – a bizottság tagjai kétharmadának
szavazatával - elutasíthatja a kezdeményezést napirendre tűzését.

(4) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és
mandátumvizsgáló  bizottság  felhívására  a  képviselő  köteles  a  saját,  illetve  a  hozzátartozói
vagyonnyilatkozatában feltüntetett vagyoni, jövedelmi és érdekeltségi viszonyokat igazoló adatokat
haladéktalanul, írásban bejelenteni. Az adatokba csak a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és
mandátumvizsgáló  bizottság  tagjai  tekinthetnek  be.  A vagyonnyilatkozattal  kapcsolatos  eljárás
eredményéről  a  Mentelmi,  összeférhetetlenségi,  fegyelmi  és mandátumvizsgáló bizottság elnöke
tájékoztatja  a  házelnököt,  aki  a  Mentelmi,  összeférhetetlenségi,  fegyelmi  és  mandátumvizsgáló
bizottság által megállapított tényekről a soron következő ülésen tájékoztatja az Országgyűlést.

(5) A Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság elnöke megkeresi a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőjét, ha a rendelkezésére álló adatok alapján feltételezhető hogy
az  országgyűlési  képviselő  vagyongyarapodása,  illetve  kiadásai  nincsenek  összhangban  az
országgyűlési képviselő jövedelmével. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője tizenöt napon belül
köteles a megkeresésre válaszolni. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője arról nyilatkozik, hogy a
feltételezés alapos vagy alaptalan.

(6) A képviselő az Országgyűlésen bejelentheti,  hogy a vagyonnyilatkozattal  kapcsolatos eljárás
eredményével nem ért egyet és kezdeményezi a Kúria eljárását. A bejelentés alapján a Mentelmi,
összeférhetetlenségi,  fegyelmi  és  mandátumvizsgáló  bizottság  elnöke  három munkanapon  belül
megküldi  a  Kúriának  a  vagyonnyilatkozatot  és  a  bizottság  által  megállapítottakat.  A Kúria  a
bejelentést harminc napon belül bírálja el. Nincs helye az e bekezdés szerinti ennek eljárásnak, ha
az (5) bekezdés szerinti eljárásban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője nyilatkozata szerint a
feltételezés alapos és az adóigazgatási eljárást indít.

(7) Ha a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi
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és  mandátumvizsgáló  bizottság  azt  állapítja  meg,  hogy  a  képviselő  vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségét  szándékosan mulasztotta  el,  vagy a  vagyonnyilatkozatban lényeges  adatot,  tényt
szándékosan  valótlanul  közölt,  és  nem  indult  a  Kúrián  eljárás,  illetve  a  Kúria  a  képviselő
kezdeményezését  elutasítja,  a  Mentelmi,  összeférhetetlenségi,  fegyelmi  és  mandátumvizsgáló
bizottság  elnöke  kezdeményezi  a  képviselő  összeférhetetlenségének  a  kimondását,  illetve  a
közokirat-hamisítás miatti büntető eljárás megindítását.

(8)  A  képviselő  által  benyújtott  igazoló  adatokat  a  vagyonnyilatkozattal  kapcsolatos  eljárás
befejezését követő harmincadik napon törölni kell. A hozzátartozó vagyonnyilatkozatát a Mentelmi,
összeférhetetlenségi,  fegyelmi  és  mandátumvizsgáló  bizottság  a  képviselő  megbízatásának
megszűnését követő egy évig őrzi.”

6. §

Az  adóigazgatási  rendtartásról  szóló  2017.  évi  CLI.  törvény  29.  §-a  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:
29. § [Az adóigazgatási eljárás megindítása]

„(1) Az adóigazgatási eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

(2)  Az  Országgyűlés  Mentelmi,  összeférhetetlenségi,  fegyelmi  és  mandátumvizsgáló  bizottság
kezdeményezésére  az  országgyűlési  képviselővel  szemben  az  adóigazgatási  eljárást  meg  kell
indítani.”

7. §

(1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)  Az  országgyűlési  képviselő  e  törvény  hatályba  lépését  követő  hatvan  napon  belül
vagyonnyilatkozatot köteles tenni, melyhez csatolja valamennyi közeli hozzátartozója, továbbá a
vagyonnyilatkozata szerint érintett hozzátartozója vagyonnyilatkozatát.
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Általános indokolás

A  közélet  tisztaságában  vetett  hit  megerősítése  alapvető  követelmény  ahhoz,  hogy
megújulhasson az ország politikai élete. Mára általánossá vált az a felfogás, nem számít, ki van
hatalmon, úgyis korrupt mindenki. Ez a nézet a hatalomban lévőket erősíti, így rá is erősítenek
erre „szövegre”, Azt kívánják a közvéleménybe sulykolni: lehet, hogy lopunk, de még mindig
kevesebbet, mint az ellenzék. Az igazság az, hogy az ország nemzetközi megítélése a korrupció
terén még soha nem volt ilyen rossz. Küzdeni kell ezért ez ellen a felfogás ellen, hiszen azt a
téves látszatot kelti, hogy nincs orvosság korrupció ellen

A korrupció elleni küzdelem nem egyszerű dolog és nem is rövidtávú program. A törvényjavaslat
azonban  megteszi  az  első,  legfontosabb  lépést,  nevezetesen  az  országgyűlési  képviselők
munkájában határozza meg azokat a szigorításokat, amelyek jelentős mértékben megnehezítik,
hogy képviselő munkájának ellátása során a köz érdekei mellett, más érdekeket is figyelembe
vegyen.

Részletes indokolás

1. § 

A törvényjavaslat új fogalmat vezet be, a tiltott javadalmazás fogalmát. Ez a fogalom arra utal,
hogy az országgyűlési képviselő tevékenységéért nem fogadhat el semmilyen ellenszolgáltatást a
„fizetése” és törvényes juttatásain kívül.  A tiltott  javadalmazás körébe tartozik minden olyan
juttatás, amely szóba jöhet abból a célból, hogy az országgyűlési képviselőt megvesztegessék. Új
vonása  a  törvényjavaslatnak,  hogy  megvesztegetésnek  tekinti  az  országgyűlési  képviselővel
szoros kapcsolatban álló személy részére adott tiltott javadalmazást is.

A Ptk. rendelkezései alapján hozzátartozó a házastárs, az egyeneságbeli rokon (gyermek, unoka,
szülő,  nagyszülő),  az  örökbefogadott,  a  mostoha-  és  a  nevelt  gyermek,  az  örökbefogadó-,  a
mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs
egyeneságbeli  rokona  és  testvére,  és  a  testvér  házastársa.  Ezzel  a  megoldással  lehet
megakadályozni hogy az országgyűlési képviselő hozzátartozói révén tegyen szert kenőpénzre.

A törvényjavaslat figyelembe veszi a korrupciónak azt a formáját, amikor gazdasági vagy más
civil  szervezetben  kialakult  kapcsolatok  révén  összefonódó  személyek  között  jön  létre
korrupciós helyzet.

2. § 

A javaslat megoldást keres arra a helyzetre is, amikor nem az országgyűlési képviselő, hanem a
hozzátartozó vagyona gyarapodik. Sokszor vetődik a korrupció gyanúja a szülők, a gyermekek
váratlan vagyongyarapodására.
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Új megoldása a  törvényjavaslatnak,  hogy az országgyűlési  képviselő  jövedelem mozgásának
figyelemmel  kíséréséhez  is  megteremti  a  jogalapot.  A külön  törvényben  megjelölt  összeg
hárommillió forint.

3. § 

A törvényjavaslat szigorítja az országgyűlési képviselő vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét,
előírja  ugyanis  mindazoknak  az  információknak  hozzáférhetővé  tételét,  amelyből
megállapítható,  hogy  milyen  mértékben  és  értékben  növekedett  az  országgyűlési  képviselő
vagyona.

A törvényjavaslat alapján az országgyűlési képviselő vagyonnyilatkozata közokiratnak minősül.
Ez  a  megoldás  biztosítja  a  nyilatkozat  komolyságát  és  nyilatkozat  kitöltésével  összefüggő
mulasztások szankcionálását.

4. § 

A közpénzekből  nyújtott  támogatások  átláthatóságáról  szóló  törvény  meghatározza,  melyik
körbe tartozók nem vehetnek részt a különböző pályázati eljárásokban. Az úgynevezett „kizárt
közjogi tisztségviselőkre” vonatkozik korlátozás A „nem kizárt közjogi tisztségviselő” pályázhat
A hatályos törvény szöveg szerint az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő a „nem
kizárt  közjogi tisztségviselők közé tartozik”.  A törvényjavaslat  változtat  ezen a helyzeten.  A
„kizárt  közjogi  tisztségviselők”  körét  kiegészíti  az  országgyűlési  és  az  európai  parlamenti
képviselőkkel, ezáltal a jövőben sem vehetnek részt a közpénzekre kiírt pályázatokban.

5. § 

A törvényjavaslat  újrafogalmazza  az  országgyűlésről  szóló  törvénynek  azokat  az  előírásait,
amelyek  a  képviselői  vagyonnyilatkozatra  vonatkoznak.  Kibővíti  azoknak  a  körét,  akik
vagyonnyilatkozatát  az országgyűlési  képviselőnek csatolni  a  kell  a  saját  nyilatkozatához.  A
vagyonnyilatkozatok a törvényjavaslat alapján nyilvánossá válnak. 

Új  vonása  ennek  a  szabályozásnak,  hogy  a  vagyonnyilatkozattal  kapcsolatos  eljárás
megállapításai ellen a bírósághoz, nevezetesen a Kúriához fordulhat az érintett:

Új  vonása  a  szabályozásnak  az  is,  hogy  büntetőeljárás  indulhat  a  közokiratnak  minősülő
vagyonnyilatkozat szándékosan rossz kitöltése esetén.

6. § 

A törvényjavaslat szerint az országgyűlési képviselővel szemben adóigazgatási eljárás indítható.

7. § 

A § hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.
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