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2021. évi ..... törvény
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében szükséges
törvénymódosításokról
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, vagyoni juttatás, ajándék vagy más ingyenes juttatás, 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 –
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
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jogának átruházása.
(3) A vagyonnyilatkozatnak tartalmaznia kell az országgyűlési képviselő jövedelemmozgásának
összegét és jogcímét.
(4) Az országgyűlési képviselő és a hozzátartozója vagyonnyilatkozata közokiratnak minősül.
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
módosítása
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
szervezeteinek vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai, a köztársasági elnök, az
Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az
országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az
alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a központi államigazgatási szerv
vezetője és helyettese;
e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat
képviselő-testülete bizottságának tagja;”
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása
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. A
vagyonnyilatkozatot a képviselő, illetve a hozzátartozója 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) 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 vagyonnyilatkozatot – ideértve a családtag vagyonnyilatkozatát is, a családtag személyes
adatainak kivételével – 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 kezdeményezés 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 adóigazgatási eljárást indít.
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(7) Ha a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi
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.”
A közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. évi törvény módosítása
6. §
(1) A közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. évi törvény (a továbbiakban: Kbt.) 25. § (4) bekezdés
c) pont helyébe a következő rendelkezés lép:
/A (3) bekezdésben foglaltak mellett - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként,
alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként/
„c) kormány tagja, illetve a kormányzati igazgatás tisztségviselője,”
(2) A Kbt. 25. § (4) bekezdés záró szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
tulajdonában, vagy az a)-i) pont szerinti személy hozzátartozója tulajdonában álló szervezet.
(3) A Kbt. 25. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (3) bekezdésben foglaltak mellett összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban
ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezetként az a személy, aki a (4) bekezdés a)-i) pont szerinti személlyel gazdasági
érdekközösségben áll. E rendelkezések alkalmazásában gazdasági érdekközösségben áll, aki a (4)
bekezdés a)-i) pontjában foglalt személlyel azonos gazdasági társaságban tulajdonos, vagy tíz évnél
nem régebbi időszakban tulajdonos volt, továbbá az is, aki tíz évnél nem régebbi időszakban
ugyanannak a jogi személynek a döntéshozatalával, ügyvezetésével, képviseletével, tulajdonosi
ellenőrzésével kapcsolatos feladatot látott el (Ptk.: 3:21-30. §).”
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása
7. §
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 29. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
/Az adóigazgatási eljárás megindítása/
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„29. §
(1) Az adóigazgatási eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.
(2) Az Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság
kezdeményezésére az országgyűlési képviselővel, illetve az országgyűlési képviselői megbízatással
nem rendelkező politikai felsővezetővel szemben az adóigazgatási eljárást haladéktalanul meg kell
indítani.
(3) Az országgyűlési képviselő, a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes
államtitkár – valamint ezek hozzátartozójánál – megbízatásának kezdetét és megszűnését követő
harminc napon belül, illetve a megválasztott országgyűlési képviselő és hozzátartozója tekintetében
az országgyűlési választást követő harminc napon belül, illetve az országgyűlési képviselői
mandátum megszűnését követő harminc napon belül az adóigazgatási eljárást hivatalból meg kell
indítani.
(4) Amennyiben a parlamenti ciklus végén megtörtént az ellenőrzés és az országgyűlési képviselőt
újraválasztották, az ismételt ellenőrzést a következő ciklus végén kell csak lefolytatni.”
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása
8. §
(1) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény a következő 182/A. §-sal egészül ki:
„182/A. §
(1) A politikai felsővezető hivatali feladatainak ellátásáért – e törvényben meghatározott juttatásain
kívül – ellenszolgáltatást közvetve vagy közvetlenül semmilyen formában nem fogadhat el (a
továbbiakban: tiltott javadalmazás). E rendelkezések alkalmazásában ellenszolgáltatás: minden
pénz vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dolog, vagyoni juttatás, ajándék vagy más ingyenes
juttatás, továbbá az előnyben részesítés, információközlés, foglalkoztatás minden formája.
(2) Tiltott javadalmazásnak minősül az is, ha az ellenszolgáltatást a politikai felsővezetővel 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 a politikai felsővezetővel gazdasági
érdekközösségben áll. E rendelkezések alkalmazásában a politikai felsővezetővel gazdasági
érdekközösségben áll, aki a politikai felsővezetővel azonos gazdasági társaságban tulajdonos, vagy
tíz évnél nem régebbi időszakban tulajdonos volt, továbbá az is, aki a politikai felsővezetővel
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. §).
(3) Az e §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni a kormányzati igazgatás vezető
tisztségviselőjére is.”
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(2) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 183. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„183. §
(1) Az országgyűlési képviselői megbízatással nem rendelkező politikai felsővezető megbízatása
keletkezését követő harminc napon belül, majd azt követően évente, valamint a megbízatásának
megszűnését követő harminc napon belül az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatával
azonos tartalmú vagyonnyilatkozatot tesz, amelyhez csatolni köteles a hozzátartozója (Ptk.: 8:1. §
(1) bek. 2.) országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú vagyonnyilatkozatát. A
vagyonnyilatkozatot a politikai felsővezető, illetve a hozzátartozó nem módosíthatja és nem
egészítheti ki, azonban az eredeti nyilatkozathiányosságának vagy téves tartalmának kijavítása
érdekében – az eredeti nyilatkozatot nem érintve – teljes adattartalmú soron kívüli
vagyonnyilatkozatot tehet.
(2) A vagyonnyilatkozatokat a Miniszterelnöki Kormányiroda kezeli.
(3) Az országgyűlési képviselői megbízatással nem rendelkező politikai felsővezető
vagyonnyilatkozatának a családtag vagyonnyilatkozatára is kiterjedően nyilvános, oldalhű
másolatát – a családtag személyes adatainak kivételével – a Miniszterelnöki Kormányiroda a
honlapján közzéteszi. A vagyonnyilatkozat a honlapról nem távolítható el.
(4) A vagyonnyilatkozatot a (3) bekezdés szerinti politikai felsővezető, illetve a hozzátartozója 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.
(5) A vagyonnyilatkozattal 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. Az
eljárásra ezt követően az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 94. § (3)-(7)
bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.”
Záró rendelkezések
9. §
(1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az e törvény hatálya alá tartozó személy 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
Orbán Viktor rokonsága az elérhető adatok alapján csak az elmúlt nagyjából hét évben
igazolhatóan bő 15 milliárd forint bevételhez jutott cégeladásokból, vagy a vállalatoktól felvett
nyereségből. Ebből valamivel több, mint 8 milliárd gazdagította a miniszterelnök szüleit és
testvéreit, nagyjából hétmilliárd pedig a kormányfő vejét.
Az a miniszterelnök, aki bérből és fizetésből élőnek nevezte magát egy hete a Kossuth-rádióban,
valójában milliárdossá tette az egész családját a kormányzása alatt. Igazat mond a
miniszterelnök, amikor azt mondja, hogy egy családbarát kormányt vezet, csak sajnos a saját
családjára gondol. Nem gondoljuk, hogy bérből és fizetésből hét-nyolc év alatt tízszeresére,
hússzorosára, harmincszorosára lehet növelni a vagyonokat, jövedelmeket, bevételeket, azt
gondoljuk, hogy becsületes munkából nem lehet ekkora összeget megkeresni. Amíg a
tisztességes sokak tehát egyre kevesebb pénzből élnek az országban, addig a kiváltságos kevesek
egyre nagyobb vagyonokat halmoznak fel. Nem véletlen, hogy 2010 előtt ilyenek nem történtek,
akkor egy úgynevezett összeférhetetlenségi törvény írta elő ugyanis, hogy sem a miniszterelnök,
sem a miniszterek és állami vezetők, sem az ő családtagjaik nem indulhatnak közbeszerzéseken.
Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció miniszterelnök jelöltje a fentiek okán kezdeményezte a
DK parlamenti frakciójánál, hogy ezt a korábbi szabályozást ismételten nyújtsa be az
Országgyűlésnek, hogy amikor a fideszes enyves kezek majd elutasítják, akkor mindenki értse
majd, mi is történt ezzel az országgal az elmúlt 10 évben, miért olyanok a kórházaink és
iskoláink, amilyenek. A Demokratikus Koalíció kormányra kerülése esetén ismét elő fogja
terjeszteni a legszigorúbb összeférhetetlenségi szabályokat annak érdekében, hogy 2022 után egy
állami vezető és családtagja se juthasson állami támogatáshoz.
A Demokratikus Koalíció által benyújtott törvényjavaslat szigorítja az országgyűlési képviselők,
illetve a politikai felsővezetők vagyonnyilatkozat-tételére vonatkozó szabályait, a közbeszerzésre
vonatkozó törvényt, a kormányzati igazgatásról szóló törvényt és a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló törvényt is.
Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a
Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM
rendelet 20. §-a alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában
közzétételre kerül.

Részletes indokolás
1. §
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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
az illetményén és egyéb törvényes juttatásain kívül. A tiltott javadalmazás körébe tartozik
minden olyan juttatás, amely szóba jöhet abból a célból, hogy az országgyűlési képviselőt
megvesztegessék. Új eleme 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 nyújt 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.
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 módosítás a „kizárt közjogi tisztségviselők” körét jelentősen bővíti, ezáltal a jövőben nem
vehetnek részt a közpénzekre kiírt pályázatokban a következő tisztségviselők: 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 szervezeteinek vezető tisztségviselői és ellenőrző
szervének tagjai, a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök
által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a nemzetiségi
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szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a
központi államigazgatási szervvezetője és helyettese; 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 szervezeteinek vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai, a
köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett
tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a nemzetiségi szószóló, a
polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a központi
államigazgatási szervvezetője és helyettese.
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 eleme a rendelkezésnek az is, hogy
büntetőeljárás indulhat a közokiratnak minősülő vagyonnyilatkozat szándékosan rossz kitöltése
esetén. Új rendelkezés vonatkozik a vagyonnyilatkozatok eddig mindenféle korlát nélkül
bohózatba fulladt kijavítására is: a javaslat a leadott nyilatkozat kijavítását, kiegészítését
megtiltja. Ez azonban nem lehet akadálya annak, hogy a nyilatkozattevő (mulasztását vagy
valótlan adat közlését fel, illetve elismerve) soron kívül új nyilatkozatot tegyen, de nem az
eredeti helyébe, hanem az eredeti mellé. Mindez azonban a mulasztás következményeit
visszamenőleg nem orvosolja.
6. §
A javaslat a közbeszerzésekről szóló törvény módosításában kiterjeszti a közbeszerzési
eljárásból összeférhetetlenség miatt kizártak körét a kormányzati igazgatás valamennyi
tisztségviselőjére, illetve az ezen személyek valamennyi – nem csak a közös háztartásban élő –
hozzátartozójára és a velük gazdasági érdekeltségi viszonyban állókra is.
7. §
A javaslat alapján adóigazgatási eljárást a Mentelmi bizottság kérelmére vagy hivatalból folytat
az adóhatóság. Ez alapján az országgyűlési képviselő, a Kormány tagja, államtitkár, politikai
államtitkár, közigazgatási államtitkár, címzetes államtitkár, szakállamtitkár, helyettes államtitkár
– valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársánál, gyermekeinél –
megbízatásának kezdetét és megszűnését követő harminc napon belül, illetve a megválasztott
országgyűlési képviselő és a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa, gyermekei
tekintetében az országgyűlési választást követő harminc napon belül, illetve az országgyűlési
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képviselői mandátum megszűnését követő harminc napon belül hivatalból az adóigazgatási
eljárást meg kell indítani.
8. §
A törvényjavaslat a képviselői megbízatással nem rendelkező politikai felsővezetők tekintetében
megteremti a vagyonnyilatkozat valóságtartalmának hivatalbóli vizsgálatát az országgyűlésről
szóló törvény szabályai szerint. Emellett a javaslat a kormányzati igazgatás tisztségviselői és a
politikai felsővezetők tekintetében is az országgyűlési képviselőkéhez hasonló szigorú
összeférhetetlenségi szabályt állapít meg.
9. §
Hatályba léptető és átmeneti szabályokat határoz meg.
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