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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

(4)  A Hatóság törvényben meghatározottak szerint  ellátja  egyes nyilvános vagyonnyilatkozatok,
valamint  az  ilyen  vagyonnyilatkozat  tételére  kötelezett  személyek  családtagjai
vagyonnyilatkozatának ellenőrzését,  a  NAV  nyilvántartásaival  való  összevetését  és  a
vagyonnyilatkozatokkal összefüggő, törvényben meghatározott feladatokat.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

(3) [A Hatóság nem gyakorolhatja hatáskörét, ha]Ha az ügyben, amelyben a Hatóság eljár vagy
eljárni kíván, a Közbeszerzési Döntőbizottság által lefolytatott jogorvoslati eljárás vagy bírósági
eljárás van folyamatban[.], a Hatóság az eljárását ezen eljárások jogerős befejezéséig felfüggeszti. A
Hatóság ezen eljárások eredményétől függően az eljárását megszünteti, vagy a folytatását rendeli el.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 66. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

66. §

(1) Az Alkalmassági Bizottság tagjait az európai támogatásokat auditáló szerv vezetője – az Európai

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-logikailag összetartozó,
részelemeiben  egymástól  elválaszthatatlan)  módosítás  tüntethető  fel.  Az  egy  módosító  javaslatban  benyújtott
módosító pontok a továbbiakban összefüggőként kezelendők. 



 
Csalás Elleni Hivatal előzetes egyetértésével –  öt évre bízza meg, nemzetközi nyílt és nyilvános
pályázat  lefolytatása alapján.  Az Alkalmassági  Bizottság  tagja  ismételten nem bízható  meg.  Az
európai  támogatásokat  auditáló  szerv  vezetőjét  az  Alkalmassági  Bizottság  tagjainak  megbízása
során tilos bármilyen módon utasítani vagy befolyásolni.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 70. § új (4) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés 

(4) A Hatóság 2023. január 1. napjától minden általa észlelt jogsértést köteles jelezni – a hatáskörrel
és  illetékességgel  rendelkező  szerv  mellett  –  az  addig  felállítandó  Korrupcióellenes  Ügyészség
számára is.

Indokolás 

 
A vagyonnyilatkozatok  rendszere  ma  Magyarországon  teljes  mértékben  alkalmatlan  a  feladata
betöltésére.  A  Hatóság  jogköre  e  körben  oly  mértékben  homályos,  hogy  nem  is  lehet  róla
megalapozott  véleményt  formálni,  az  viszont  biztos,  hogy  kizárólag  „egyes”  nyilvános
vagyonnyilatkozatok  ellenőrzése  semmilyen  eredményre  nem  vezethet  anélkül,  ha  az  ilyen
vagyonnyilatkozattétel  tételére  köteles  személyek családtagjai  vagyonnyilatkozata  kapcsán nincs
semmilyen jogköre.  Különösen úgy, hogy naponta értesülünk egyes családtagok érdemi,  látható
tevékenység nélküli  mértéktelen  gazdagodásáról.  A módosító  javaslatban ezt  kívánjuk tisztázni,
így előírjuk a Hatóság számára a vagyonnyilatkozatban szereplő adatok NAV adatbázissal történő
összevetését. 
 
A törvényjavaslat  17.  §  (3)  bekezdése  szerint a  Hatóság  nem  gyakorolhatja  hatáskörét,  ha  az
ügyben,  amelyben  eljárni  kíván,  a  Közbeszerzési  Döntőbizottság  által  lefolytatott  jogorvoslati
eljárás vagy bírósági eljárás van folyamatban.
 
Tekintettel  arra,  hogy ez  a  rendelkezés  oda  vezethet,  hogy a Hatóság eljárása  a  Közbeszerzési
Döntőbizottság előtt bármilyen csekély súlyú kérdésben indított, akár tényleges jelentőséggel nem
bíró,  vagy  kifejezetten  a  Hatóság  esetleges  eljárásának  ellehetetlenítését  célzó  áleljárás
kezdeményezésével  megakadályozható,  indokolt,  hogy  az  ilyen  eljárások  ne  zárhassák  ki
automatikusan a Hatóság eljárását.
 
Az  Alkalmassági  Bizottság  tagjainak  kinevezésekor  garanciális  elem  az  Európai  Csalás  Elleni
Hivatal előzetes egyetértésének megkövetelése. 
 
A módosító javaslat kiegészíti a törvényjavaslat 70. §-át, amely szerint 2023. január 1. napjától a
jogsértéseket a Korrupcióellenes Ügyészségnek is jelezni kell.  A Párbeszéd 2022. szeptember 20.
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napján az Alaptörvény 6. cikk (1) bekezdése alapján „A korrupcióellenes ügyészségről” címmel a
törvényjavaslatot nyújtott be, a törvényjavaslat elfogadása esetén a jogsértéseket a Hatóság által
feltárt jogsértéseket a Korrupcióellenes Ügyészség is megvizsgálja.
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