VITAANYAG
a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség átalakításának koncepciójához

I. Bevezetés
A korrupció megelőzésének eszköztárában a bevalláson alapuló elszámoltathatóság érdekében
kialakított jogintézményként, a tiltott vagyongyarapodás vizsgálhatóságának szándékával
szabályozza a jogrendszer a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget.
A vagyonnyilatkozat intézményének célja, hogy segítségével az alaptalan gazdagodás lehetséges
forrásai feltárhatók legyenek, a megismert adatok birtokában – több esetben – a nyilvánosság,
emellett az ellenőrzés elvezethessen a vagyongyarapodás megítéléséhez, esetleg a jogsértő
felelősségre vonásához.
Ma a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség egyik oldalon a jogviszony jellegétől és a
feladatkörtől együttesen függ. Vagyonnyilatkozatra köteles a közszolgálatban álló személy: a
rendvédelmi szerv, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, a Magyar
Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonája, az, aki közalkalmazotti jogviszonyban
áll, az, aki közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban
áll, az, aki ügyészségi szolgálati viszonyban áll, az igazságügyi alkalmazott, valamint – a Magyar
Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagjai kivételével – a Magyar Nemzeti Bank alkalmazottja,
aki önállóan vagy testület tagjaként javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult
meghatározott ügyekben, így:
a) közigazgatási hatósági vagy szabálysértési ügyben,
b) közbeszerzési eljárás során,
c) feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami
vagy önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok,
fejezeti kezelésű előirányzatok, önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében,
d) egyedi állami vagy önkormányzati támogatásról való döntésre irányuló eljárás lefolytatása
során, vagy
e) állami vagy önkormányzati támogatások felhasználásának vizsgálata, vagy a felhasználással
való elszámoltatás során.

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség önmagában a betöltött tisztségen, beosztáson is
alapulhat, így:
a) közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár,
b) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél osztályvezetői, illetve azzal azonos
vagy magasabb beosztású vezetői beosztást, valamint a honvédek jogállásáról szóló törvény
hatálya alá tartozó tábornoki vagy ezredesi rendfokozattal rendszeresített beosztást tölt be,
c) politikai tanácsadó és főtanácsadó, kormány- vagy miniszteri tanácsadó vagy főtanácsadó,
d) vezetői munkakört betöltő köztisztviselő vagy kormánytisztviselő,
e)

jogszabály

alapján

nemzetbiztonsági

ellenőrzés

alá

eső

köztisztviselői

vagy

kormánytisztviselői munkakört tölt be,
f) ügyész vagy
g) közjegyző,
h) bírósági végrehajtó.
Vagyonnyilatkozat-tételre köteles még
a) a Magyar Fejlesztési Bank Rt. vezérigazgatója, igazgatóságának, felügyelőbizottságának
elnöke és tagja,
b) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottságának és ellenőrző bizottságának
tagja,
c) a többségi állami részesedéssel működő gazdálkodó szervezet tisztségviselője és
felügyelőbizottságának tagja,
d) az Országgyűlés és a Kormány által alapított közalapítvány kezelő szervének vagy
szervezetének tagja, illetve egyéb tisztségviselője, továbbá
e) az a közszolgálatban nem álló személy, aki - önállóan vagy testület tagjaként javaslattételre, döntésre, illetve ellenőrzésre jogosult.
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Vagyonnyilatkozatot tesznek továbbá: az Országgyűlés (nem képviselő) háznagya, az
országgyűlési képviselők, az önkormányzatok önkormányzati és kisebbségi önkormányzati
választásokon megválasztott tisztségviselői.
A vagyonnyilatkozatot ma vagy az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007.
évi CLII. törvény szerint vagy az országgyűlési képviselőkre vonatkozó szabályok szerint kell
megtenni, a nyilvántartásra, az őrzésre és az ellenőrzésre jogosult tekintetében található
különbségek mellett.
A több évtizede meglévő, 2007-ben jelentősen kibővített vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség a
legszolidabb várakozásoknak sem felelt meg.
Mára nyilvánvalóvá vált, hogy a nyilvános vagyonnyilatkozatok esetében a politikai
erőviszonyok képesek a hatékony ellenőrzés megakadályozására, a nyilvánosság pedig nem
reagál elég hevesen és határozottan a korrupciógyanús ügyekre. A politikai elitről elterjedt
álláspont, miszerint „minden politikus lop”, nem segíti azt, hogy egy nyilvánosságra került
„urizálás”, visszaélés, mi több, bűncselekmény gyanúja alapján markáns társadalmi elítélésre,
majd jogi és egzisztenciális következmények érvényesítésére kerüljön sor.
Ebből természetesen nem fakadhat olyan következtetés, hogy a vagyonnyilatkozat adatainak
nyilvánosságát ne kellene, ne lehetne bővíteni. Lehet és kell is, azonban ez nem elégséges a
vagyongyarapodás feltárásához, ráadásul a mindenkit megillető magánéleti védelem okán nem
terjeszthető ki a végtelenségig.
A vagyonnyilatkozatra kötelezettek köre jóval tágabb az ún. politikai elitnél. A közpénzek
felhasználása tekintetében javaslattételi, döntési vagy ellenőrzési joggal rendelkezők tízezrei
kötelesek ma vagyonnyilatkozat-tételre anélkül, hogy ennek valódi „hasznáról” értesülhetett
volna a közvélemény, hiszen a nyilatkozatok nem nyilvánosak, az esetleges ellenőrzésekről nincs
információ. Nyilvánvaló, hogy ezek a vagyonnyilatkozatok is tartalmazhatnak „tévedést”,
hallgathatnak vagy rejthetnek el jogellenesen megszerzett vagyonelemeket vagy jövedelmeket.
Ezek között is valószínűleg található olyan, ami megfoghatatlan „családi ajándékból” vagy
„baráti kölcsönből” szerzett vagyonról számol be. Feltehetően olyan nyilatkozatot is találnánk,
ahol az érintett pusztán a bevallásra kötelezett beosztásához járó hivatalos jövedelmével
rendelkezik, családja ugyanakkor egyik napról a másikra gyarapodik jelentősen, pedig még a
korábban bevallott nagy értékű ingóságokat sem kellett eladniuk. A családi segítség vagy a baráti
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kölcsön – mint a vagyongyarapodás forrása – jelenleg láthatatlan mező, hiszen még egy valódi
vagyonnyilatkozati ellenőrzés sem mehet el egy jogállamban addig, hogy ezeket a kapcsolatokat
bűncselekmény gyanúja hiányában feltárja, a vizsgálatot rájuk is kiterjessze. Mindeddig nem
történt kísérlet arra, hogy – noha a kölcsön adásának, vagy az ajándék nyújtásának és
elfogadásának ténye jogi szempontból kezelhető kategóriák – ellenőrizhető adattá tegyék.
A vagyonnyilatkozati rendszer továbbfejlesztésére irányuló gondolkodás nem irányulhat az
érintettek körének vagy a bevallani szükséges jövedelmek, vagyonelemek és gazdasági viszonyok
megjelölésének szűkítésére, de a bővítésnek is ésszerű határokat kell szabni. Egyes
vagyonelemekre a jelenlegi rendszer nem fordított kellő figyelmet. Az egyes vagyonelemek
között például a nagy értékű ingóságok köre is alkalmas arra, hogy „forrása” legyen későbbi
vagyongyarapodásnak. Ezen a területen az ingóságok értéke tűnik olyannak, amelyre nézve a
nyomon követhetősége tekintetében vannak még lehetőségek.
Az elmulasztott vagy a valótlan vagyonnyilatkozatoknak az adott jogviszonyt érintő
jogkövetkezményei szempontjából a kinevezéssel és a megbízással létrejött jogviszonyok
esetében aggálytalanul lehet szigorítani. A „tévedés” és a „feledékenység” nem elnézhető, nem
megengedhető az országgyűlési képviselők esetében sem. 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, akkor a
Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság elnöke köteles
kezdeményezni a képviselő összeférhetetlenségének a kimondását. Ugyanakkor ma a képviselő a
vagyonnyilatkozat esedékességét követő időpontban is minden következmény nélkül „javíthatja”
a vagyonnyilatkozatát, miközben a javítással maga bizonyítja, hogy a leadott vagyonnyilatkozata
valótlan volt.
Ha az Országgyűlés mégis megállapítja a képviselő összeférhetetlenségét, egyidejűleg felszólítja
a képviselőt, hogy öt napon belül szüntesse meg, vagy kezdeményezze az összeférhetetlenség
megszüntetését, és ennek tényét jelentse be a házelnöknek. Az Országgyűlés egyúttal azt is
kimondja, hogy ha a képviselő nem szünteti meg, nem kezdeményezi az összeférhetetlenség
megszüntetését, illetve ha ennek tényét nem jelenti be a házelnöknek, akkor képviselői
megbízatása ezen határozat alapján, az összeférhetetlenség megállapításától számított öt nap
elteltével megszűnik. A Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság
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elnöke az összeférhetetlenség megállapításától számított öt nap elteltével bejelenti az
összeférhetetlenség megszüntetését, illetve ennek kezdeményezését vagy ennek hiányát, aminek
következtében a képviselő képviselői megbízatása az összeférhetetlenség megállapításától
számított öt nap elteltével megszűnt. Teljesen érthetetlen, ha az Országgyűlés a jelen lévő
képviselők

kétharmadának

a

szavazatával

döntött

az

összeférhetetlenségről,

és

az

összeférhetetlenséget megállapította, miért kap újabb öt napot a képviselő a helyzete rendezésére.
A jogi szabályozás komolytalan, az országgyűlési képviselői megbízatással összhangban nem
álló, így meggyőzően lehet érvelni amellett, hogy nincs más célja, mint az országgyűlési
képviselő kimentése egy esetleg évek óta fennálló összeférhetetlenségi helyzet szankcionálása
elől. Ezen nyilvánvalóan kell és lehet változtatni.
Egyszerűbb és fenntartandó a szabályozás a kinevezéssel (megbízással) betöltött feladatkörök
esetében. Annak, aki vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a teljesítését megtagadja, a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó megbízatását vagy jogviszonyát - az arra
vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott megszüntetési okoktól függetlenül - meg kell
szüntetni, és a jogviszony megszűnésétől számított három évig közszolgálati, kormányzati
szolgálati, állami szolgálati jogviszonyt nem létesíthet, valamint az e törvény szerinti
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó munkakört, feladatkört, tevékenységet vagy
beosztást nem láthat el. Ezen a szigorúságon nem lehet enyhíteni.
A

vagyonnyilatkozat-tételi

kötelezettség

kapcsán

a

legneuralgikusabb

pont

a

nyilatkozatok ellenőrzése. A legkifejezőbb példát az országgyűlési képviselői vagyonnyilatkozat
kezelése

adja.

A

képviselő

vagyonnyilatkozatával

kapcsolatos

eljárást

a

Mentelmi,

összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság elnökénél bárki kezdeményezheti a
vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó olyan 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 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 ellenőrzi.
Ez azt jelenti, hogy a bejelentőnek nem elegendő a nyilvánosan közzétett, megismerhető
vagyonnyilatkozat adattartalmát összehasonlítania a képviselő látható vagyongyarapodásával,
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vagy akár az érintett nyilvánosan megtett nyilatkozataival. Konkrét tényállításra és a
vagyonnyilatkozat konkrét adatával való pontos összevetésre van szükség ahhoz, hogy a
bejelentés ne minősüljön alaptalannak. Ez vállalhatatlan, fenntarthatatlan, a bejelentőtől nem
várható el, hogy nyomozóhatóságként viselkedjen, mi több, ez számára nem is megengedett.
Az országgyűlési képviselők esetében – ahol a politikai elfogultságot is figyelembe kell venni –
az ellenőrzést nem lehet homályos feltételekhez kötni, amelyek megítélése is teljesen szubjektív.
A változtatás szükségességét már az is igazolja, hogy a kinevezéssel (megbízással) létrejött
jogviszonyok esetében – ahol a megfogalmazás konkrétabb – ellenőrzési eljárás indul, ha a
kötelezett vagyoni helyzetére vonatkozó valamely bejelentés szerint alaposan feltehető, hogy
vagyongyarapodása a nyilatkozattételi-kötelezettségét megalapozó jogviszonyából, illetve az
őrzésért felelős által ismert egyéb törvényes forrásból származó jövedelme alapján nem
igazolható.
II. A vagyonnyilatkozat új szabályozása
1. Az irány
A vagyonnyilatkozati rendszertől a közvélemény természetesen sokkal többet vár, mint amire az
képes lehet. Különleges és inspiráló helyzet, hogy az átalakítás minden lépésének most tényleg a
hatékonyság növekedése lehet az eredménye, hiszen a nulláról – sajnos – nem oly nehéz az
elmozdulás. Nehézség, hogy a gondolkodás sem el nem rugaszkodhat a reális valóságtól, sem
nem adhatja fel azt, hogy akadályokat állítson a korrupciós láncolatba pusztán azért, mert a
„gazember eggyel mindig előbbre jár”. A vagyonnyilatkozati rendszer átalakítása nem járhat
azzal, hogy a kötelezett környezetének vagyoni, jövedelmi helyzetét nagyon szélesre táguló
körben vizsgáljuk. Olyan eszközöket kell találni és használni elsődlegesen az új szabályozásban,
amelyek ma is léteznek, vagy voltak már a magyar jogrendszerben, de ellenőrzésre nem
használták őket. Ezek kis mértékben nyilvánvalóan növelik az adminisztratív terheket az
érintettek és a vagyonnyilatkozatot ellenőrzők számára is, de manapság a korrupció elleni
fellépés eredményességénél kevés nemesebb és ésszerűbb célt lehetne találni.
Egyértelmű, hogy a vagyonnyilatkozat nyilvánossága fontos elem, de a teljes érintetti kör teljes
nyilvánossága alkotmányossági kérdéseket is felvetne, ráadásul a „közös háztartásban élők”
számára történő vagyonmentés egyre kevésbé jellemző. Nagyon hamar juthatnánk el oda, hogy
egyre nagyobb és nagyobb körben követelnénk a nyilvánosságot, és az sem vezetne eredményre.
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Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy – jellemzően egy magasabb vagyoni szint
felett – a korrupció nem feltétlenül konkrét vagyoni elemek szaporodásában, értékük
növekedésében jelenik meg. A korrupció ezen a szinten többnyire „barterben” megy, szívességért
információ, luxus eszközök használatért jogtalan előny „jár”. A nyilvánosságra kerülő ilyen
helyzetek megítélésében még ma is kritikusabb a közvélemény, ez a terület leghatékonyabban a
nyilvánosságra bízható.
Koncepcionális változás nem érinti a vagyonnyilatkozat-tétel főszabály szerinti esedékességét és
gyakoriságát, a nyilvántartás és az őrzés szabályait érintően csak kisebb ésszerű és egységesítő
korrekciókra van szükség.
A vagyonnyilatkozat-tétel újraszabályozásánál bármennyire is kézenfekvőnek tűnne, hogy egy
egységes adatbázis kezelje a kötelezettek vagyonára vonatkozó valamennyi adatot, ez könnyen
járhatna az alkotmányosság mércéjébe ütköző szabályozással. Nem feledkezhetünk meg arról
sem, hogy a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek száma nagyon magas, százezres
nagyságrendről beszélünk. Ez a magas szám eddig azért nem került a köztudatba, mert az
érdeklődés többnyire az országgyűlési képviselőkre, legfeljebb az országos politikában részt vevő
polgármesterekre irányult.
A jelen koncepció az ellenőrzést a jelenlegi helyén hagyja, a vagyongyarapodás vizsgálatát az
állami adóhatóságra bízza. A különbség a korábbiakhoz képest az, hogy a vagyonnyilatkozat
ellenőrzése alapján hozott döntés és az adóhatósági vagyonvizsgálatról hozott határozat
közérdekből nyilvános lesz.
2. A vagyonnyilatkozat jellege
Jelenleg a vagyonnyilatkozat egyszerű bevallás, amely esetében az érintett példányához sem kell
megőrizni a bevallott adatról szóló közhiteles nyilvántartásból származó hatósági bizonyítványt
vagy igazolást.
A vagyonnyilatkozati rendszer átalakítása pedig csak akkor nyer értelmet, ha az esedékes
nyilatkozattételhez közvetlenül és elválaszthatatlanul járul hozzá az egyes adatok valódiságát
igazoló közokirat/nyilvántartási adat beszerzése.
Az új rendszerben az egyszerű bevallást a jövedelem és a vagyon igazolásával, továbbá a
választott tisztségben lévők esetében is automatikus ellenőrzési kötelezettséggel kell kombinálni.
Ezzel érhető el, hogy a vagyonnyilatkozat új rendszeréből egyre inkább visszaszoruljanak a
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„bevallás” szubjektív és részrehajlást lehetővé tévő elemei, továbbá növekedjen a visszatartó
hatás.
Noha a közhatalmi tevékenységet vagy egyéb, a közpénzek felhasználását végzők tekintetében a
jogrendszerben mára egy sor ellenőrzési forma található (nemzetbiztonsági ellenőrzés,
megbízhatósági vizsgálat1, stb), ezek részben feleslegesen átfedik egymást, másrészt éppen
ellenkezőleg: tudomást sem vesznek egymásról. Az értelmetlen párhuzamosságok megszüntetése
mellett meghatározott esetekben meg kell oldani, hogy a vagyonnyilatkozat „bevallási” adataihoz
a más vizsgálatra feljogosított szervek hozzáférjenek akkor is, ha a vagyonnyilatkozat nem
nyilvános (az igazolt adatokhoz e szervek a saját eljárásukban egyébként is hozzáférnek). Az
egységesítés túlmutat ugyan a vagyonnyilatkozati rendszer megváltoztatásán, de az ésszerűség
egy ilyen gondolkodást mindenképpen megkíván, különösen akkor, ha a vagyonnyilatkozat az
egyszerű bevallás és a vagyonvizsgálat közé ékelődne be.
1.1. A vagyonnyilatkozatban bevallási kötelezettség alá eső adatok
1.1.1 A kötelezett és a vele közös háztartásban és – ettől függetlenül új elemként – azonos
lakcímen élő hozzátartozók2 összes jövedelme és összes vagyona a bevallási időszakban
összeszámítható. Ezeket az összesített adatokat a kötelezettnek be kell vallania. Ez az adat
anélkül segít a kötelezett szűkebb családi körében lévő vagyon összehasonlításában, ha a
kötelezett vagyonnyilatkozata ugyan nyilvános, de a családtagjáé nem.
1.1.2. A kötelezett részére adott baráti kölcsön esetében a kölcsönadó nevét, továbbá azt az adatot
is meg kell adni, hogy a kölcsönt adó magánszemély az állami adóhatóság felé mikor jelentette
be, hogy a kötelezettnek kölcsönt adott. Be kell vezetni egy új bejelentési kötelezettséget a
kölcsönt adó részére. Az új rendszerben, ha valaki magánszemélynek meghatározott mértéket
meghaladó baráti (=kamatmentes) kölcsönt nyújt, a kedvezményezett nevét és lakcímét, a
kölcsön összegét és lejáratát az állami adóhatóság felé be kell jelenteni. Ez az adat nem csupán a
vagyonnyilatkozat ellenőrzésekor használható fel, hanem a kölcsönt adó adóellenőrzésekor is.
1.1.3. A kötelezett részére adott családi ajándék több esetben volt már „magyarázat” a
vagyongyarapodásra. Az illetékekről szóló törvényben korábban volt ennek bejelentésére
1

https://atlatszo.hu/2015/11/03/tobb-ezren-fennakadtak-mar-a-nemzeti-vedelmi-szolgalat-halojan-itt-astatisztika/
Hozzátartozó: a házastárs, az élettárs, valamint a szülő, gyermek, a házastárs gyermeke, ideértve az örökbefogadott
és a nevelt gyermeket is.
2
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rendelkezés. Ezt vissza kell hozni, a kötelezett nem bújhat a családja mögé, amelynek a vagyoni
viszonyairól egy ilyen bejelentés nélkül semmiféle adat nincs.
1.1.4. A nagy értékű ingó vagyontárgyak valódi értékére vonatkozó információval elvben
vagyonbiztosítás

megléte

esetén

rendelkezhetünk.

A

biztosítási

érték

meghatározása

gazdagodáshoz jogszabály szerint nem vezethet. Ha a kötelezett rendelkezik nagy értékű
ingóságaira vagyonbiztosítással, akkor legalább azt vélelmezni lehet, hogy van akkora mértékű
vagyona. Ha vagyonbiztosítás nincs, akkor már ellenőrzéskor elvárható annak bizonyítása, hogy
az újabb vagyonszerzés idején a fedezetéül szolgáló vagyon megvolt.
1.1.5. A bevallásnak – ha a kötelezett számára az összeférhetetlenség a gazdasági tevékenység
tekintetében nem áll fenn – ki kell terjednie arra, hogy a gazdasági érdekeltségében tartozó
szervezet vállalt-e kötelezettséget olyan gazdálkodó szervezet javára, amelynek székhelye az
Európai Unió területén kívül van. Kizárni nem tudja, de feltárására alkalmas lehet az offschore
kapcsolatoknak egy ilyen rendelkezés.
1.1.6. A vagyongyarapodás eltitkolásának „megfelelő” eszköze, hogy a vagyonelemet gazdasági
társaság vagyonába mentik. Ezért célszerű annak előírása, hogy a kötelezett érdekeltségi körébe
tartozó gazdasági társaság tulajdonában lévő vagyonból be kelljen vallani azt az összeget,
amennyi a kötelezettet a törvényben foglalt elszámolás szabályai szerint a vagyonnyilatkozat
eszmei időpontjában megilletné.
1.2. A vagyonnyilatkozatban igazolási kötelezettség alá eső adatok
1.2.1. Azokat a vagyoni adatokat, amelyek országos állami vagy önkormányzati nyilvántartásban
közhitelesen szerepelnek, az adat első ízben történő feltüntetésekor hatósági bizonyítvánnyal kell
igazolni. Ezt követően a hatósági bizonyítvány mindaddig érvényes és felhasználható, ameddig a
benne lévő adatokban nem következett be változás.
1.2.2. A jövedelmet az adóbevallásban szereplő adatokkal kell feltüntetni és igazolni. Ez még
akkor is nyomon követhetőbb így, ha a vagyonnyilatkozat esedékessége miatt időbeli eltolódás
lehetséges, hiszen ezt a kötelezetti jogviszony megszűnésekor benyújtandó vagyonnyilatkozatnál
értékelni lehet.
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2. A kötelezettek köre
A hatályos szabályok szerint hozzátartozó: a házastárs, az élettárs, valamint a közös háztartásban
élő szülő, gyermek, a házastárs gyermeke, ideértve az örökbefogadott és a nevelt gyermeket is.
Valamennyi hozzátartozónak a vagyoni és jövedelmi elszámolása, akinek a lakóhelye vagy a
tartózkodási helye a kötelezettel azonos, vagyis akinek azonos címen van bejelentett lakóhelye
vagy tartózkodási helye, része lehet a kötelezett vagyonnyilatkozatának. Ez az érintetti kör
bővítését jelenti, de akik – még ha nem is közös háztartásban – de egy fedél alatt élnek, vagyoni
szempontból nem hagyhatók figyelmen kívül. A bevallott és igazolt adatkörök tekintetében
esetleg lehet különbséget tenni az azonos háztartásban és az azonos lakcímen, ám külön
háztartásban élők között.
3. A nyilvánosság
3.1. A vagyonnyilatkozatra kötelezettek többségének nyilatkozata, illetve a hozzátartozók
nyilatkozata nem nyilvános. Mivel több tízezer személy érintett a nyilatkozat megtételében,
továbbá mivel magának a nyilatkozatnak a nyilvánossága nem elegendő társadalmi rosszallás
erősödéséhez, a nyilvánosságra hozás kötelező körének bővítése valószínűleg nem tenné
hatékonyabbá a rendszert. Ezzel együtt rendelkezni lehet arról, hogy a hozzátartozói
nyilatkozatokat a nyilatkozó kérésére közzé kell tenni.
A nyilvánosság bővítése az ellenőrzés szempontjából bír új jelentőséggel. Az, hogy az
ellenőrzésre kötelezett az ellenőrzés során milyen megállapításokat tett, kezdeményezett-e más
eljárást (vagyongyarapodási vizsgálat, büntetőeljárás) a jövőben közérdekből nyilvános adatnak
minősülhetne.
3.2. Hasonlóan közzé kellene tenni a vagyongyarapodási vizsgálatról hozott határozatot is.
4. Az ellenőrzés
Ha a kötelezett nem választott tisztséget tölt be, akkor van olyan szervezet vagy személy, aki
képes, továbbá szigorúbb szabályok és garanciák mellett rá is szorítható az ellenőrzésre. Ha az
ellenőrzésre nem egyetlen szervezet lenne jogosult, akkor nagyobb eséllyel kerülhető el, hogy az
ellenőrzés politikai fegyver legyen. Ezért az új rendszerben megmaradna a hatályos szabály, azaz,
hogy ki jogosult a vagyonnyilatkozat ellenőrzésére.
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Az ellenőrzést nem érdemes pusztán mechanikusan, változatlan szabályozás mellett rendszeressé
tenni (évenként, két évenként), de szubjektív szempontokhoz sem köthető az elrendelése.
Ki kell alakítani egy képletet, amely megmutatja, hogy az érintett a jövedelmi, vagyoni viszonyai
alapján milyen mértékben gazdagodhatott reálisan az elszámolási időszak alatt. Ennek a
segítségével az a vélelem állítható fel, hogy ha a képlet alapján megállapított összeget a
vagyonnyilatkozatban szereplő vagyon meghaladja, akkor a gazdagodás jogellenes. Ha a reális
gazdagodás mértékét a vagyonnyilatkozatban lévő adatok alapján az érintett meghaladta, az
állami adóhatóság által végzett vagyongyarapodási vizsgálat kötelező. Ehhez eltérő időpontokban
benyújtott, összehasonlítható vagyonnyilatkozatoknak kell rendelkezésre állniuk. A jogviszony
megszűnésekor mindenképpen, de legalább kétévenként lehetne az ilyen ellenőrzés kötelező.
Az ellenőrzéshez biztosítani kell, hogy az ellenőrzést végző a vagyonra vonatkozó adatot
tartalmazó közhiteles nyilvántartások adataihoz az ellenőrzés idejére és kizárólag ebből a célból
hozzáférjen. Biztosítani kell az ellenőrzési lehetőséget arra nézve is, hogy nem áll-e fenn az az
ok, hogy a korábban elmulasztott vagy valótlan vagyonnyilatkozat miatt szűnt meg a jogviszony,
azaz létrejöhet-e a vagyonnyilatkozat-tételre köteles újabb jogviszony (ld. a jogviszony
megszűnésétől számított három évig közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati
jogviszonyt az érintett nem létesíthet, valamint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget
megalapozó munkakört, feladatkört, tevékenységet vagy beosztást nem láthat el).
Megfontolandó, hogy a közérdekű bejelentés jogintézményét az új szabályozás felhasználja-e az
ellenőrzések elrendeléséhez. A hatályos szabályok szerint: „[a] közérdekű bejelentés olyan
körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az
egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.”3 Az ilyen,
meghatározott feltételekhez köthető bejelentésre elrendelt ellenőrzés nem kötelező.
5. Jogkövetkezmények
A

jogkövetkezmények

szempontjából

már

érintettük

az

országgyűlési

képviselői

vagyonnyilatkozatok körét, ahol változtatás indokolt. Megszűnik a mandátum, ha és amikor az
Országgyűlés az összeférhetetlenséget megállapította.

3

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 1. § (3) bekezdés
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A jogkövetkezmények tekintetében új elem a kötelezett közvetlen irányítását, felügyeletét végző
személy személyes felelősségének kérdése. Ha az ellenőrzésre jogosult a képlet alapján
jogellenes gazdagodásra utaló körülményt állapít meg (és ezért a vagyongyarapodási vizsgálatot
kezdeményezi), a felettes ellen fegyelmi és/vagy etikai eljárás megindítását kötelezővé kell tenni.
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1. melléklet

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség alatt állók köre
I.

2007. évi CLII. törvény
egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről
2. § E törvény alkalmazásában
a) közszolgálatban álló személy:
1. a rendvédelmi szerv, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja,
2. a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonája,
3. aki közalkalmazotti jogviszonyban áll,
4. aki közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban áll,
5. aki ügyészségi szolgálati viszonyban áll,
6. az igazságügyi alkalmazott, valamint
7. a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagjai kivételével a Magyar Nemzeti Bank alkalmazottja (a
továbbiakban: a Magyar Nemzeti Bank alkalmazottai);
3. § (1) Vagyonnyilatkozat tételére kötelezett az a közszolgálatban álló személy, aki - önállóan vagy testület
tagjaként - javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult
a) közigazgatási hatósági vagy szabálysértési ügyben,
b) közbeszerzési eljárás során,
c) feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagy önkormányzati
vagyonnal való gazdálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok, fejezeti kezelésű előirányzatok, önkormányzati
pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében,
d) egyedi állami vagy önkormányzati támogatásról való döntésre irányuló eljárás lefolytatása során, vagy
e) állami vagy önkormányzati támogatások felhasználásának vizsgálata, vagy a felhasználással való elszámoltatás
során.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól függetlenül vagyonnyilatkozat tételére kötelezett, aki
a) közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár,
b) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény
szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél osztályvezetői, illetve azzal azonos vagy magasabb beosztású
vezetői beosztást, valamint a honvédek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó tábornoki vagy ezredesi
rendfokozattal rendszeresített beosztást tölt be,
c) politikai tanácsadó és főtanácsadó, kormány- vagy miniszteri tanácsadó vagy főtanácsadó,
d) vezetői munkakört betöltő köztisztviselő vagy kormánytisztviselő,
e) jogszabály alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső köztisztviselői vagy kormánytisztviselői
munkakört tölt be,
f) ügyész vagy
g) közjegyző,
h) bírósági végrehajtó.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól függetlenül vagyonnyilatkozat tételére kötelezett
a) a Magyar Fejlesztési Bank Rt. vezérigazgatója, igazgatóságának, felügyelőbizottságának elnöke és tagja,
b) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottságának és ellenőrző bizottságának tagja,
c) a többségi állami részesedéssel működő gazdálkodó szervezet tisztségviselője és felügyelőbizottságának
tagja,
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d) az Országgyűlés és a Kormány által alapított közalapítvány kezelő szervének vagy szervezetének tagja,
illetve egyéb tisztségviselője, továbbá
e) az a közszolgálatban nem álló személy, aki - önállóan vagy testület tagjaként - javaslattételre, döntésre,
illetve ellenőrzésre jogosult
ea) az állam, önkormányzat, költségvetési intézmény, valamint többségi állami, illetve többségi
önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság, továbbá az Országgyűlés, a Kormány, valamint
önkormányzat által alapított közalapítvány által lefolytatott közbeszerzési eljárásban,
eb) feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagy
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok, fejezeti kezelésű
előirányzatok, önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében, illetve az Országgyűlés, a
Kormány, valamint önkormányzat által alapított közalapítvány számára nyújtott támogatási pénzeszköz
juttatásánál,
ec) egyedi állami vagy önkormányzati támogatásról való döntésre irányuló eljárás lefolytatása során, vagy
ed) állami, önkormányzati, illetve az Országgyűlés, a Kormány, valamint önkormányzat által alapított
közalapítványi támogatások felhasználásának vizsgálata, valamint a felhasználással való elszámoltatás során.

II.
Az egyes – külön nevesített – vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettekről
1. Az állami projektértékelői jogviszonyban álló személy
2016. évi XXXIII. törvény
az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
3. § (1) Az állami projektértékelői jogviszony (a továbbiakban: jogviszony) a minisztérium és az
alapjogviszonnyal rendelkező értékelő között - keretszerződésben meghatározott közfeladat ellátására - a
szerződésben meghatározott időpontban, ennek hiányában a szerződés aláírásának napján keletkezik.
4. § (1) A jogviszony pályázati eljárás alapján létesíthető.
(5) Az értékelőre az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló törvény rendelkezéseit
megfelelően alkalmazni kell.

2. A közbeszerzési hatóság Tanácsának elnöke, alelnöke és tagjai
2015. évi CXLIII. törvény
a közbeszerzésekről
179. § (1) Az e törvényben meghatározott célok érvényesülésének biztosítása érdekében Közbeszerzési Hatóság (a
továbbiakban: Hatóság) működik, amely csak az Országgyűlésnek van alárendelve.
(2) A Hatóság az Országgyűlés felügyelete alatt álló autonóm államigazgatási szervként működő központi
költségvetési szerv, amely az e törvényben meghatározott feladatkörében általános hatáskörrel rendelkezik,
illetékessége az ország egész területére kiterjed. Székhelye Budapest.
(3) A Hatóság költségvetését a központi költségvetésről szóló törvény Országgyűlés költségvetési fejezetén belül
önálló címként kell megtervezni. A Hatóság előirányzatának terhére az Országgyűlés jóváhagyása nélkül év közben
nem hajtható végre átcsoportosítás.
(4) A Hatóság keretében Tanács (a továbbiakban: Tanács) és Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:
Döntőbizottság) működik.
182. § (1) A Tanács tizenkilenc tagból áll. A Tanács tagjai az egyes közérdekű célokat, az ajánlatkérőket és az
ajánlattevőket képviselik.
(2) A törvény alapelveinek, az egyes közérdekű céloknak, az ajánlatkérők, valamint az ajánlattevők érdekeinek az
érvényesítése a Tanácsban a következő személyek feladata:
a) az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által kijelölt személy;
b) a gazdaságpolitikáért felelős miniszter által kijelölt személy;
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c) az agrárpolitikáért felelős miniszter és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
elnöke által közösen kijelölt személy;
d) a közbeszerzésekért felelős miniszter által kijelölt személy;
e) az építésügyért felelős miniszter által kijelölt személy;
f) az Állami Számvevőszék elnöke vagy az általa kijelölt személy;
g) a Gazdasági Versenyhivatal elnöke vagy az általa kijelölt személy;
h) a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke vagy az általa kijelölt személy;
i) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vezetője vagy az általa kijelölt személy;
j) a Magyar Nemzeti Bank elnöke vagy az általa kijelölt személy;
k) a helyi önkormányzatok országos szövetségei által együttesen kijelölt személy;
l) a munkáltatók országos érdekképviseletei és az országos gazdasági kamarák által kijelölt négy személy;
m) a Magyar Mérnöki Kamara elnöke és a Magyar Építész Kamara elnöke által közösen kijelölt személy;
n) a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók szakmai testülete által kijelölt két személy.
(3) A Tanács elnöke a Hatóság elnöke. A Tanács alelnöke a Hatóság alelnöke.
(6) A Tanács elnöke, alelnöke és tagja az országgyűlési képviselőkre vonatkozó szabályok szerint köteles
vagyonnyilatkozatot tenni, első ízben a kijelölését követő harminc napon belül. A vagyonnyilatkozat
nyilvántartására, ellenőrzésére, kezelésére az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatának nyilvántartására,
ellenőrzésére, kezelésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(7) Összeférhetetlenség miatt meg kell szüntetni a Tanács elnökének, alelnökének és a Tanács tagjának a
megbízatását, ha vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítését megtagadja, a teljesítést elmulasztja, vagy
vagyonnyilatkozatában lényeges adatot, tényt valótlanul közöl.

3. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnöke, elnökhelyettese és tagjai
2013. évi CCXLI. törvény
a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról
1. § (1) A Nemzeti Emlékezet Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a kommunista diktatúrával kapcsolatos
állami emlékezet megőrzésével, valamint a diktatúra hatalmi működésének feltárásával foglalkozó testület. A
Bizottság jogállását és hatáskörét az Alaptörvény és e törvény határozza meg.
4. § A Bizottságnak öt tagja van. A Bizottság az elnökből, az elnökhelyettesből, a választott és a megbízott
tagokból áll.
12. § (1) A Bizottság tagja a megválasztását, megbízatását követő harminc napon belül, majd ezt követően
minden évben január 31-ig, az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú
vagyonnyilatkozatot tesz.
(2) A Bizottság tagja a vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy
élettársának, gyermekeinek (a továbbiakban együtt: családtag) a Bizottság tagja vagyonnyilatkozatával azonos
tartalmú vagyonnyilatkozatát.
(3) A családtag vagyonnyilatkozata kivételével a vagyonnyilatkozat nyilvános, oldalhű másolatát - a családtag
személyes adatai kivételével - a főigazgató a Bizottság munkaszervezeteként működő Nemzeti Emlékezet
Bizottságának Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) honlapján haladéktalanul közzéteszi. A vagyonnyilatkozat a
honlapról a Bizottság tagja megbízatásának megszűnését követő egy év elteltével távolítható el.
(4) A vagyonnyilatkozatokat a Hivatalt vezető főigazgató kezeli. A főigazgató a Bizottság volt tagjának, valamint
családtagjának vagyonnyilatkozatát a Bizottság tagja megbízatásának a megszűnését követő egy évig őrzi.
13. § A vagyonnyilatkozat-tétel elmulasztása esetén annak teljesítéséig a Bizottság tagja a tisztségéből eredő
jogkörét nem gyakorolhatja, és díjazásban, valamint juttatásban nem részesülhet.

4. A Magyar Nemzeti Bank elnöke, a Monetáris Tanács egyes tagjai és a felügyelőbizottság
tagjai
2013. évi CXXXIX. törvény
a Magyar Nemzeti Bankról
157. § (1) Az MNB elnöke, alelnökei és a Monetáris Tanács 9. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott tagjai,
valamint a felügyelőbizottság tagjai az országgyűlési képviselőkkel azonos módon, azonos tartalommal és
gyakorisággal tesznek vagyonnyilatkozatot. Az évenkénti vagyonnyilatkozatot a kötelezettség esedékessé válásának
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évében az azt megelőző év december 31-ei állapotára vonatkozóan, a kinevezéskor, illetve a felmentéskor esedékes
vagyonnyilatkozatot a kinevezés, illetve a felmentés napjának állapotára vonatkozóan kell megtenni. A
nyilatkozattételre kötelezett saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy
élettársának, valamint gyermekeinek az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú
vagyonnyilatkozatát.
(2) A vagyonnyilatkozatot az Országgyűlés mentelmi és összeférhetetlenségi ügyekkel foglalkozó állandó
bizottsága tartja nyilván. A Monetáris Tanács tagjai, valamint a felügyelőbizottság tagjai vagyonnyilatkozatára,
illetve az azzal kapcsolatos eljárásra az e §-ban meghatározott eltérésekkel az országgyűlési képviselők
vagyonnyilatkozatára, illetve vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást bárki kezdeményezheti az Országgyűlés elnökénél.

5. A Nemzeti Választási Iroda elnöke
2013. évi XXXVI. törvény
a választási eljárásról
57. § (1) A Nemzeti Választási Iroda elnöke a kinevezését követő harminc napon belül, majd ezt követően
minden évben január 31-ig, valamint a megbízatásának megszűnését követő harminc napon belül az
országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú vagyonnyilatkozatot tesz.
(2) A vagyonnyilatkozat-tétel elmulasztása esetén - a vagyonnyilatkozat benyújtásáig - a Nemzeti Választási
Iroda elnöke tisztségét nem gyakorolhatja, javadalmazásban nem részesül.
(3) A vagyonnyilatkozat nyilvános, oldalhű másolatát a választások hivatalos honlapján haladéktalanul közzé
kell tenni. A vagyonnyilatkozat a honlapról a Nemzeti Választási Iroda elnöke megbízatásának megszűnését követő
egy év elteltéig nem távolítható el.
(4) A Nemzeti Választási Iroda elnökének vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárást a miniszterelnöknél bárki
kezdeményezheti a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó olyan 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 miniszterelnök az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést. A
vagyonnyilatkozatban foglaltak valóságtartalmát a miniszterelnök ellenőrzi.
(5) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a miniszterelnök felhívására a Nemzeti Választási Iroda
elnöke köteles a vagyonnyilatkozatában feltüntetett vagyoni, jövedelmi és érdekeltségi viszonyokat igazoló
adatokat haladéktalanul, írásban a miniszterelnök rendelkezésére bocsátani. Az ellenőrzés eredményéről az adatok
megküldésével a miniszterelnök tájékoztatja a köztársasági elnököt. Az adatokba csak a miniszterelnök és a
köztársasági elnök tekinthet be.
(6) A Nemzeti Választási Iroda elnöke által benyújtott igazoló adatokat a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos
eljárás lezárulását követő harmincadik napon törölni kell.
60. § (1) A Nemzeti Választási Iroda elnökének megbízatása megszűnik
d) a kinevezéséhez szükséges feltételek hiányának vagy a vagyonnyilatkozat-tételi előírások megsértésének
megállapításával,
(4) A Nemzeti Választási Iroda elnökének kinevezéséhez szükséges feltételek hiányát a miniszterelnök
indítványára a köztársasági elnök állapítja meg. A köztársasági elnök - a miniszterelnök indítványára - megállapítja
a vagyonnyilatkozat-tételi szabályok megsértését, ha a Nemzeti Választási Iroda elnöke vagyonnyilatkozatában
szándékosan lényeges adatot, tényt valótlanul közöl.

6. Az Országgyűlés háznagya, az országgyűlési képviselő
2012. évi XXXVI. törvény
az Országgyűlésről
4. § (1) A háznagy - a 2. § (2) bekezdés d)-h), j)-m) és o)-q) pontjában foglalt feladat- és hatáskörök kivételével gyakorolja azokat a feladat- és hatásköröket, amelyeket a házelnök részére az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és
Működési Szabályzatában ad át.
(7) A háznagy a megbízatása keletkezését követő harminc napon belül, azt követően minden évben január
31-ig, valamint a megbízatásának megszűnését követő harminc napon belül a képviselők vagyon-, jövedelem-
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és gazdasági érdekeltségi nyilatkozatával (a továbbiakban: vagyonnyilatkozat) azonos tartalmú
vagyonnyilatkozatot tesz. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra a képviselők vagyonnyilatkozatával
kapcsolatos eljárásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
87. § (1) A képviselő képviselői megbízatásával összefüggésben nem fogadhat el olyan ajándékot vagy más
ingyenes juttatást, amely a mindenkori képviselői tiszteletdíj egyhavi összegét meghaladja. A képviselői tiszteletdíj
1/12-ed részének megfelelő értékhatárt meghaladó értékű ajándékokról és ingyenes juttatásokról a képviselő - a
vagyonnyilatkozata részeként - kimutatást köteles vezetni.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt korlátozás nem vonatkozik a képviselőnek az Országgyűléstől, saját pártjától vagy
képviselőcsoportjától, a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet
végző alapítványtól, a képviselői munkájának ellátásához szükséges vagy azzal szoros összefüggésben lévő
juttatásokra és ingyenes használatba kapott dolgokra. E juttatásokról és ingyenes használatba kapott dolgokról a
képviselő - a vagyonnyilatkozata részeként - kimutatást köteles vezetni. Az ingyenesen használatba kapott dolgok a
megbízatás megszűnését követően nem kerülhetnek ingyenesen a képviselő vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti
közeli hozzátartozója (a továbbiakban: közeli hozzátartozó) tulajdonába vagy további használatába.
34. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
90. § (1) A képviselő a megbízatása keletkezését követő harminc napon belül, majd azt követően minden évben
január 31-ig, valamint a megbízatásának megszűnését követő harminc napon belül vagyonnyilatkozatot tesz az 1.
melléklet szerinti formában.
(2) A képviselő a vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának,
gyermekeinek (a továbbiakban együtt: családtag) a képviselő vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú
vagyonnyilatkozatát.
(3) A vagyonnyilatkozat-tétel elmulasztása esetén - a vagyonnyilatkozat benyújtásáig - a képviselő a képviselői
jogait nem gyakorolhatja, javadalmazásban nem részesül. A vagyonnyilatkozat-tétel elmulasztásának tényét az
Országgyűlés állapítja meg.
94. § (1) A vagyonnyilatkozatokról és a bejelentési kötelezettség alá tartozó tevékenységekről a nyilvántartást a
Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság vezeti.
(2) A családtag vagyonnyilatkozata kivételével a vagyonnyilatkozat nyilvános, oldalhű másolatát - a családtag
személyes adatai kivételével - a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság az
Országgyűlés honlapján haladéktalanul közzéteszi. A vagyonnyilatkozat a honlapról a képviselő megbízatásának
megszűnését követő egy év elteltével távolítható el. A családtag vagyonnyilatkozatát a Mentelmi,
összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság őrzi.
(3) A családtag vagyonnyilatkozatába csak a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló
bizottság tagjai tekinthetnek be a képviselő vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás során.
(4) A képviselő vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárást a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és
mandátumvizsgáló bizottság elnökénél bárki kezdeményezheti a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó
olyan 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 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 ellenőrzi.
(5) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és
mandátumvizsgáló bizottság felhívására a képviselő köteles a saját, illetve családtagja 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.
(6) 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, akkor a Mentelmi,
összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság elnöke köteles kezdeményezni a képviselő
összeférhetetlenségének a kimondását.
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(7) A képviselő által benyújtott igazoló adatokat a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lezárulását követő
harmincadik napon törölni kell. A volt képviselő családtagja vagyonnyilatkozatát a Mentelmi, összeférhetetlenségi,
fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság a képviselő megbízatásának megszűnését követő egy évig őrzi.

7. A Költségvetési Tanács elnöke
2011. évi CXCIV. törvény
Magyarország gazdasági stabilitásáról
15. § (1) A Költségvetési Tanács (a továbbiakban: Tanács) testületként eljárva vesz részt a központi
költségvetésről szóló törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) előkészítésében és az államadósság mértékére
vonatkozó előírások betartásának ellenőrzésében.
19/A. § (1) A Tanács elnöke az országgyűlési képviselőkkel azonos módon, azonos tartalommal és gyakorisággal
tesz vagyonnyilatkozatot. Az évenkénti vagyonnyilatkozatot a kötelezettség esedékessé válásának évében az azt
megelőző év december 31-ei állapotára vonatkozóan, a kinevezéskor, illetve megbízatása megszűnésekor esedékes
vagyonnyilatkozatot a kinevezés, illetve a megbízatás megszűnése napjának állapotára vonatkozóan kell megtennie.
Saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint
gyermekeinek (hozzátartozó) az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú
vagyonnyilatkozatát.
(2) A vagyonnyilatkozat-tétel elmulasztása esetén - a vagyonnyilatkozat benyújtásáig - a Tanács elnöke tisztségét
nem gyakorolhatja, javadalmazásban nem részesül.
(3) A vagyonnyilatkozatot az Országgyűlés mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló
ügyekkel foglalkozó állandó bizottsága (a továbbiakban: mentelmi bizottság) tartja nyilván. A vagyonnyilatkozattal
kapcsolatos eljárást bárki kezdeményezheti a mentelmi bizottság elnökénél. Az eljárásra az országgyűlési képviselők
vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

8. Az önkormányzati képviselő (polgármester is)
2011. évi CLXXXIX. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól
39. § (1) Az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított
harminc napon belül a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját
vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint
gyermekének (e § tekintetében együtt: hozzátartozó) a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát.
(2) A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az önkormányzati képviselő e
tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat.
(3) A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság (a továbbiakban:
vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság) tartja nyilván és ellenőrzi. Az önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével - közérdekből nyilvános. Az önkormányzati képviselő és
hozzátartozója tárgyévben tett vagyonnyilatkozatának benyújtását követően, az előző évre vonatkozó
vagyonnyilatkozatukat a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság a képviselőnek visszaadja. Az önkormányzati
képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai
tekinthetnek be az ellenőrzés céljából.
(4) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottságnál bárki kezdeményezheti.
Az eljárás eredményéről a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tájékoztatja a soron következő ülésen a képviselőtestületet.
(5) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság felhívására az
önkormányzati képviselő köteles saját, valamint a hozzátartozója vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra
vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat csak a vagyonnyilatkozatvizsgáló bizottság tagjai ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követő nyolc napon belül törölni kell.
57. § (1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok
tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait. Az alakuló vagy az azt követő
ülésen a polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és a szervezeti
és működési szabályzatban meghatározott bizottságait. A száz főt meg nem haladó lakosú településen a bizottsági
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feladatokat a képviselő-testület látja el. Az ezer főt meg nem haladó lakosú településen a kötelező bizottsági feladatés hatásköröket egy bizottság is elláthatja. A bizottság tagjává nem önkormányzati képviselő tag is választható. A
nem önkormányzati képviselő tag jogai és kötelezettségei a bizottság ülésein megegyeznek az önkormányzati
képviselő bizottsági tag jogaival és kötelezettségeivel.
(2) A képviselő-testület a kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottságot hoz létre. A
vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottság végzi, amely
gondoskodik azok nyilvántartásáról, kezeléséről és őrzéséről. Törvény más bizottság megalakítását is elrendelheti,
amelynek feladat- és hatáskört állapíthat meg.

9. A nemzetiségi önkormányzati képviselő
2011. évi CLXXIX. törvény
a nemzetiségek jogairól
103. § (1) A nemzetiségi önkormányzati képviselő a megválasztásától számított harminc napon belül, majd
ezt követően minden év január 31-ig a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselő saját
vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házastársának vagy élettársának, valamint
gyermekének az e törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatát.
(2) A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - a képviselő nem gyakorolhatja
képviselői jogait, és nem részesülhet tiszteletdíjban, természetbeni juttatásban, költségtérítésben.
(3) A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság, vagy legalább két
képviselő tartja nyilván és ellenőrzi. A képviselő vagyonnyilatkozata - az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító
adatok kivételével - nyilvános. A képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak az ellenőrző
bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából.
(4) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a vagyonnyilatkozat ellenőrzésére kijelölt bizottságnál vagy a
kijelölt képviselőknél bárki írásban kezdeményezheti. Az eljárás eredményéről a bizottság vagy a kijelölt képviselők
a soron következő ülésén tájékoztatják a képviselő-testületet, közgyűlést.
(5) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során felhívásra a képviselő köteles a saját, illetve hozzátartozója
vagyonnyilatkozatával feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul írásban bejelenteni. Az
azonosító adatokat csak a bizottság tagjai ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követő nyolc napon belül
törölni kell.
(6) A nemzetiségi önkormányzat hatásköréből nem ruházható át a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos
döntés.
(7) A nemzetiségi önkormányzat a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást zárt ülés keretében tárgyalja meg.

10. A jelentős költségvetési támogatásban részesülő civil szervezet nyilvántartás szerint
képviseletre jogosult vezető tisztségviselője
2011. évi CLXXV. törvény
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
53/A. § (1) Jelentős költségvetési támogatásnak minősül, ha valamely szervezet a szakmai monitoring rendszer
adatai alapján, az államháztartás központi alrendszeréből kapott 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési
támogatásai (egybeszámított támogatás) összesen meghaladják valamely költségvetési év vonatkozásában az
ötvenmillió forintot.
(2) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a jelentős költségvetési támogatásban részesülő civil szervezet
nyilvántartás szerint képviseletre jogosult vezető tisztségviselőjét (a továbbiakban: kötelezett) - az (1) bekezdés
szerinti feltétel teljesülését követően a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség fennállásáról és esedékességének
időpontjáról szóló tájékoztató megküldésével a miniszter harmincnapos határidővel felhívja vagyonnyilatkozat
tételére.
(3) Nem kell a kötelezettnek vagyonnyilatkozatot tennie, ha
a) az 53/B. § (4) bekezdés szerinti őrzési időn belül e törvény alapján már tett vagyonnyilatkozatot, vagy
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b) a kötelezett az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban:
Vnytv.) hatálya alatt már tett vagyonnyilatkozatot abban az évben, amikor a (2) bekezdés alapján vagyonnyilatkozattételi kötelezettsége keletkezik és a kötelezettségének a vagyonnyilatkozat tétel tényét, időpontját és az őrzés helyét
rögzítő - a vagyonnyilatkozatot őrző által teljes bizonyító erejű magánokiratban kiadott - nyilatkozat megküldésével
tesz eleget.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatás tartalmazza
a) a Vnytv. melléklete szerinti nyomtatványt,
b) a nyomtatvány kitöltéséhez szükséges írásbeli útmutatást,
c) a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszegésének jogkövetkezményeire való figyelmeztetést.
(5) A vagyonnyilatkozat átvételére, nyilvántartására, kezelésére és őrzésére és a vagyonnyilatkozatban foglalt
személyes adatok védelmére vonatkozó további szabályokat az őrzésért felelős szabályzatban állapítja meg.
53/B. § (1) A vagyonnyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tétel napján fennálló érdekeltségi és vagyoni helyzetről,
valamint a vagyonnyilatkozat-tétel időpontját megelőző öt naptári évben szerzett bármilyen jogviszonyból származó
jövedelemről kell kitölteni.
(2) A vagyonnyilatkozat tartalmazza a Vnytv. 8. § (3) bekezdése szerinti adatokat. A vagyonnyilatkozat-tétel
formai követelményeire megfelelően kell alkalmazni a Vnytv. 11. § (1)-(5) bekezdésének rendelkezéseit.
(3) A vagyonnyilatkozat őrzéséért a miniszter felelős (a továbbiakban: őrzésért felelős). A vagyonnyilatkozat
átvételét követő tizenöt napon belül a Civil Információs Portálon közzé kell tenni az átadás tényét és idejét azon
szervezethez kapcsolt módon, amellyel összefüggésben az 53/A. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség keletkezett.
(4) A vagyonnyilatkozatot az átvételtől számított öt évig kell megőrizni.
(5) Ha a kötelezett új vagyonnyilatkozatot tett, az őrzésért felelős a vagyonnyilatkozat általa őrzött példányát
nyolc napon belül a kötelezettnek visszaadja.
53/C. § (1) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét az teljesíti, aki annak esedékességekor valós tartalmú
vagyonnyilatkozatot tesz. A valós tartalom megállapítására vonatkozóan a vagyonnyilatkozat őrzéséért felelős
ellenőrzési eljárást folytathat le az 53/D. §-ban foglaltak szerint.
(2) A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését az őrzésért felelős ellenőrzi.
(3) Ha a kötelezett a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét nem teljesíti határidőben és e mulasztásra nem
különös méltánylást igénylő okból került sor, a miniszter erről szóló tájékoztatása alapján a kincstár azon szervezet
támogatásainak kifizetését felfüggeszti, amely a kötelezett 53/A. § (2) bekezdés szerinti felhívását megalapozta.
53/D. § (1) Az őrzésért felelős ellenőrzési eljárást folytathat le, ha a kötelezett vagyoni helyzetére vonatkozó
valamely bejelentés szerint alaposan feltehető, hogy vagyongyarapodása a nyilatkozattételi-kötelezettségét
megalapozó jogviszonyából, illetve az őrzésért felelős által ismert egyéb törvényes forrásból származó jövedelme
alapján nem igazolható.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzési eljárás lefolytatása esetén az őrzésért felelős a kötelezettet meghallgatja.
Nem lehet meghallgatást sem kezdeményezni, ha a bejelentő névtelen, illetve, ha a bejelentés nyilvánvalóan
alaptalan, vagy olyan tényre, körülményre utal, amelyet az őrzésért felelős már a korábbi meghallgatás során
tisztázott. Meghallgatásra - a kötelezett kérelme alapján - a kötelezett által megbízott más személynek a jelenlétében,
jegyzőkönyvezés mellett kerülhet sor.
(3) A vagyonnyilatkozat tartalmát abban az esetben ismerheti meg az őrzésért felelős, ha döntenie kell a
vagyongyarapodási vizsgálat kezdeményezéséről.
(4) Az őrzésért felelős - a vagyonnyilatkozat haladéktalan megküldésével - az állami adóhatóságnál a kötelezett és
a vele egy háztartásban élő hozzátartozója vagyongyarapodásának az adózás rendjéről szóló törvény szerinti
vizsgálatát kezdeményezi, ha
a) az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során a vagyonnyilatkozatok tartalmából alaposan feltehető, hogy a
kötelezett vagyongyarapodása a nyilatkozattételi kötelezettséget megalapozó jogviszonyából, illetve az őrzésért
felelős által ismert egyéb törvényes forrásból származó jövedelme alapján nem igazolható,
b) a meghallgatás során a bejelentésben szereplő tények, adatok, körülmények nem tisztázódnak hitelt érdemlően.
(5) A vagyongyarapodási vizsgálatra a Vnytv. 14. § (6) bekezdését és 15. §-át megfelelően kell alkalmazni.
(6) Ha a Vnytv. 15. § (1) bekezdése szerint az állami adóhatóság által megállapított összeg meghaladja a Vnytv.
16. § (1) bekezdése szerinti mértéket, a felfüggesztett támogatási jogviszony hatályát veszti, az abból származóan a
felfüggesztést megelőzően átutalt támogatás Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt összegére a támogató jogosult.

11. A legfőbb ügyész, a legfőbb ügyész helyettes, az ügyészségi tisztviselő, írnok és fizikai
alkalmazott
2011. évi CLXIV. törvény
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a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról
16. § (1) A legfőbb ügyész a megválasztása után az Országgyűlés előtt esküt tesz.
(6) A legfőbb ügyészt, a legfőbb ügyész helyettest az országgyűlési képviselőkre vonatkozó szabályok szerint
terheli a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség, első ízben a megválasztását, kinevezését követő harminc napon
belül. A vagyonnyilatkozat nyilvántartására, ellenőrzésére, kezelésére az országgyűlési képviselők
vagyonnyilatkozatának nyilvántartására, ellenőrzésére, kezelésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
44. § (1) Az ügyész nem lehet országgyűlési, európai parlamenti, önkormányzati képviselő, nemzetiségi szószóló,
polgármester és állami vezető.
(2) Összeférhetetlenség miatt meg kell szüntetni a legfőbb ügyész, a legfőbb ügyész helyettes ügyészségi
szolgálati jogviszonyát, ha vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítését megtagadja, a teljesítést
elmulasztja, vagy vagyonnyilatkozatában lényeges adatot, tényt valótlanul közöl.
122. § (1) Tisztviselővé azt a legalább középfokú végzettséggel rendelkező magyar állampolgárt lehet kinevezni,
aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt. Tisztviselő a
szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező ügyészségi megbízott is, aki az ügyész irányítása és
felügyelete mellett, önálló felelősséggel ügyészi részjogosítványokat gyakorol.
(5) Nem nevezhető ki tisztviselőnek, írnoknak, fizikai alkalmazottnak az a személy, aki
a) büntetett előéletű,
c) vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét megszegte.
130. § (1) A tisztviselő, írnok és fizikai alkalmazott ügyészségi szolgálati viszonya megszűnik
l) vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének megszegésével.

12. A bíró
2011. évi CLXII. törvény
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
4. § (1) Magyarországon bíróvá az a harmincadik életévét betöltött személy nevezhető ki, aki
e) vállalja, hogy e törvény rendelkezéseinek megfelelően vagyonnyilatkozatot tesz,
22. § (1) A bíró tevékenységének megkezdése előtt, a kinevezésétől számított 8 munkanapon belül esküt tesz a
bíróság elnöke előtt. Az eskü szövege az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló 2008. évi
XXVII. törvényben foglalt eskü szövegéből és az annak zárómondatát megelőző következő szövegből áll:
(4) Esküt az a bíró tehet, aki a vagyonnyilatkozatot benyújtotta.
90. § A bírót fel kell menteni,
k) ha a bíró a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét szándékosan elmulasztja, vagy a vagyonnyilatkozatában - a
vele közös háztartásban élő hozzátartozók adatait is ideértve - lényeges adatot, tényt szándékosan valótlanul közöl,
illetve elhallgat, vagy a vagyonnyilatkozatát és a személyes adat kezelésére felhatalmazó nyilatkozatát visszavonja,
71. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség és a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek köre
197. § Az alapvető jogok és kötelességek pártatlan és elfogulatlan érvényesítése, valamint a közélet tisztaságának
biztosítása és a korrupció megelőzése céljából a bíró a 4. melléklet szerinti adattartalommal, az e törvényben
meghatározott eljárási szabályok szerint vagyonnyilatkozatot tesz (a továbbiakban: bírói vagyonnyilatkozat),
továbbá háromévenként számot ad az előző vagyonnyilatkozatban foglaltakhoz képest bekövetkezett
vagyongyarapodásáról és annak jövedelmi forrásairól. A bíró a vele közös háztartásban élő házastársára, élettársára
és gyermekére (a továbbiakban e fejezetben együtt: hozzátartozók) vonatkozóan is külön-külön vagyonnyilatkozatot
tesz (a továbbiakban: hozzátartozói vagyonnyilatkozat). Ha e törvény másként nem rendelkezik, a hozzátartozói
vagyonnyilatkozatra a bírói vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
198. § A vagyonnyilatkozatot az eskü letételét megelőzően, ezt követően a kötelezettség esedékessé válásának
évében március hó 31. napjáig kell megtenni.
199. § (1) A bírói és a hozzátartozói vagyonnyilatkozat (a továbbiakban együtt: vagyonnyilatkozat) két egymástól
elkülönülő részből, a személyi adatokat tartalmazó személyi részből és a nyilatkozatot tartalmazó vagyoni részből
áll.
(2) A vagyonnyilatkozat személyi részét két példányban kell kitölteni. A bírói és a hozzátartozói
vagyonnyilatkozat személyi részének egy-egy példányát külön-külön, a személyi nyilvántartásban a bíró részére
megállapított nyilvántartási számmal ellátott zárt borítékban a munkáltatói jogkör gyakorlójának, az OBH elnökének
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kinevezési jogkörébe tartozó vezetők esetében az OBH elnökének (a továbbiakban együtt: a munkáltatói jogkör
gyakorlója) kell átadni, a másik példány a bírónál marad.
(3) A bíró a vagyonnyilatkozat személyi részéhez külön nyilatkozatot csatol, amelyben felhatalmazza az OBT-t,
hogy a vagyonnyilatkozatban foglaltak ellenőrzése céljából, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adatait
kezelje. A felhatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott felhatalmazást a bíróval közös háztartásban élő hozzátartozótól is meg kell
szerezni és a hozzátartozói vagyonnyilatkozat személyi részéhez kell csatolni.
72. A soron kívüli vagyonnyilatkozat
200. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója a 198. §-ban meghatározott időponttól függetlenül is
vagyonnyilatkozat tételére kötelezheti a bírót, ha a vagyoni helyzetére vonatkozóan olyan bejelentést tesznek, amely
szerint alaposan feltehető, hogy vagyongyarapodása a szolgálati viszonyából, illetve a munkáltató által ismert más
törvényes forrásból származó jövedelme alapján nem igazolható.
(2) Nem lehet soron kívül nyilatkozattételre kötelezni a bírót, ha a bejelentés névtelen, illetve nyilvánvalóan
alaptalan, vagy olyan tényt, illetve körülményt tartalmaz, amelyre nézve a munkáltatói jogkör gyakorlója már
korábban nyilatkozattételre hívta fel a bírót. A soron kívüli vagyonnyilatkozat átadására, kezelésére, összevetésére,
az ellenőrzési eljárás kezdeményezésére és lefolytatására az általános szabályok az irányadók.
73. A vagyonnyilatkozat kezelése és a vagyonnyilatkozatba való betekintés
201. § (1) A bírói vagyonnyilatkozat vagyoni részét három példányban, a hozzátartozói vagyonnyilatkozat
vagyoni részét két példányban kell kitölteni. A bírói vagyonnyilatkozat vagyoni részének két példányát külön-külön,
továbbá a hozzátartozói vagyonnyilatkozat vagyoni részének egyik példányát a bíró nyilvántartási számával ellátott
zárt borítékban a munkáltatói jogkör gyakorlójának kell átadni. A bírói vagyonnyilatkozat vagyoni részének
harmadik, illetve a hozzátartozói vagyonnyilatkozat vagyoni részének másik példánya a bírónál marad.
(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója írásban igazolja a vagyonnyilatkozat személyi és vagyoni részének átvételét.
(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója a bírói vagyonnyilatkozat vagyoni részét tartalmazó zárt boríték egyik
példányát, továbbá a hozzátartozói vagyonnyilatkozat vagyoni részét tartalmazó zárt borítékot megküldi az OBH
elnökének. A vagyoni részt tartalmazó zárt borítékok kezeléséről az OBH gondoskodik.
(4) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos összes iratot az egyéb iratoktól elkülönítetten kell kezelni.
202. § (1) Az OBH a bírói és hozzátartozói vagyonnyilatkozat vagyoni részét, a munkáltatói jogkör gyakorlója a
bírói és hozzátartozói vagyonnyilatkozat személyi részét és a bírói vagyonnyilatkozat vagyoni részét tartalmazó zárt
borítékot 10 évig, de legfeljebb a bíró szolgálati viszonyának fennállásig megőrzi. A vagyoni rész adatait az OBH
elektronikus nyilvántartási rendszerben is kezelheti. Az adatok számítógépes nyilvántartása más adatrendszerrel nem
kapcsolható össze, abból az ellenőrzési eljárással össze nem függő feldolgozás nem végezhető. A határidő lejártát
követően a bírói és hozzátartozói vagyonnyilatkozat személyi és vagyoni részének adatait meg kell semmisíteni,
illetve a számítógépes nyilvántartásból törölni kell.
(2) A közös háztartás megszűnése esetén a hozzátartozó adatai tekintetében az (1) bekezdésben foglaltak szerint
kell eljárni.
(3) A bírói és hozzátartozói vagyonnyilatkozatok személyi és vagyoni részeinek megsemmisítéséről a munkáltatói
jogkör gyakorlója gondoskodik, aki a vagyonnyilatkozatok őrzésére megállapított időtartam leteltekor - a
nyilvántartási szám és a kiegészítő kód egyidejű közlésével - haladéktalanul megkeresi az OBH-t az ott kezelt
vagyoni részek visszaküldése iránt. Az OBH a vagyonnyilatkozatokat a megkeresés beérkezésétől számított 15
napon belül köteles visszaküldeni.
203. § (1) A bíró vagyonnyilatkozatába a bíró és a munkáltatói jogkör gyakorlója, a hozzátartozói
vagyonnyilatkozatba - a reá vonatkozó adatok tekintetében - a bíróval közös háztartásban élő hozzátartozója, továbbá
mind a bírói, mind a hozzátartozói vagyonnyilatkozatba az e fejezet szerinti ellenőrzési eljárás esetén az OBT tagjai,
valamint a szolgálati jogvitával összefüggésben a szolgálati bíróság, illetve a bíróság jogosult betekinteni.
(2) A vagyonnyilatkozatban foglalt adatokról harmadik személynek csak a bíró, illetve - a reá vonatkozó adatok
tekintetében - a vele közös háztartásban élő hozzátartozó írásbeli hozzájárulásával adható tájékoztatás.
(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója, valamint az OBT gondoskodik arról, hogy a vagyonnyilatkozatot az
adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeljék és az abban foglaltakat az (1) és (2) bekezdésben meghatározott
személyeken kívül más ne ismerhesse meg.
(4) A szolgálati viszony megszűnésekor a vagyonnyilatkozatot a bíró részére vissza kell adni. A közös háztartás
megszűnése esetén a vagyonnyilatkozat reá vonatkozó részét a hozzátartozónak kell visszaadni.
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(5) A vagyonnyilatkozat átadására, kezelésére, ellenőrzésére és az abban foglalt adatok védelmére vonatkozó
részletes szabályokat az OBH elnöke szabályzatban állapítja meg.
74. Az ellenőrzési eljárás
204. § A vagyonnyilatkozatot az átadását követő hatvan napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója a bíró
jelenlétében összeveti a legutolsó vagyonnyilatkozatával. Ha a vagyongyarapodásra a bírónak a szolgálati
viszonyából vagy a munkáltató által ismert más törvényes forrásból származó jövedelme nem ad magyarázatot, a
munkáltatói jogkör gyakorlója - a bírói és a hozzátartozói vagyonnyilatkozat személyi részeit és az azokhoz csatolt
felhatalmazást [199. § (3) és (4) bekezdés] tartalmazó zárt borítékok egyidejű megküldésével - a bírói
vagyonnyilatkozatok összevetésének napjától számított tizenöt napon belül ellenőrzési eljárást kezdeményez az
OBT-nál. Az összevetésről, a bíró meghallgatásáról, illetve az ellenőrzési eljárás kezdeményezéséről jegyzőkönyvet
kell felvenni, amelynek egy példányát át kell adni a bírónak.
205. § (1) Az ellenőrzési eljárást az OBT, vagy az általa kijelölt tagja folytatja le.
(2) Ellenőrzési eljárás kezdeményezése esetén, az ellenőrzés lefolytatása céljából a személyi részben feltüntetett
adatok segítségével a személyi és a vagyoni rész adatait egymáshoz kell rendelni. Az ellenőrzési eljárást hat hónapon
belül be kell fejezni. Az ellenőrzési eljárás befejezését követően a személyi és a vagyoni rész egymáshoz rendelését
meg kell szüntetni és a személyi részben foglalt adatokat tartalmazó borítékot a munkáltatói jogkör gyakorlójának
vissza kell küldeni, egyidejűleg a személyi rész adatait a számítógépes nyilvántartásból törölni kell.
206. § (1) Az ellenőrzés célja a vagyongyarapodás okának megállapítása. Az OBT vagy az általa kijelölt tagja
a) a bírót, a vele közös háztartásban élő hozzátartozót, valamint más személyeket meghallgathat,
b) szakértőt rendelhet ki,
c) más szervektől, személyektől adatokat szerezhet be.
(2) A meghallgatni kívánt személyek nem kötelesek nyilatkozatot tenni. A bíró meghallgatásának megkísérlése
kötelező. A megkeresett személyek, szervek az adatszolgáltatásnak a reájuk vonatkozó jogszabályok szerint
kötelesek eleget tenni.
(3) A bíró és - a reá vonatkozó adatok tekintetében - a bíróval közös háztartásban élő hozzátartozója a (2)
bekezdésben foglaltak szerint beszerzett adatokba az adatok nyilvántartásának módjától függetlenül jogosult
betekinteni.
(4) A (2) bekezdés alapján átvett adatokat - feltéve, hogy az ellenőrzés megállapításai alapján nem indult a bírói
szolgálati viszonyból eredő jogvita vagy büntetőeljárás - az ellenőrzési eljárás befejezése után meg kell semmisíteni.
207. § Az OBT az ellenőrzési eljárás megállapításait közli a munkáltatói jogkör gyakorlójával. A munkáltatói
jogkör gyakorlója a döntéséről és annak indokairól 15 napon belül tájékoztatja a bírót és az OBT-t. Ha a bíró a
munkáltatói jogkör gyakorlójának a 90. § k) pontjára alapított döntését vitatja, jogorvoslatért bírósághoz fordulhat.
75. A Kúria elnökére és az OBH elnökére vonatkozó rendelkezések
208. § (1) A Kúria elnökére és az OBH elnökére a 197-207. §-ban foglalt rendelkezéseket az e §-ban, valamint a
209. és 210. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A Kúria elnöke és az OBH elnöke a megválasztásától számított harminc napon belül az e törvény 4. melléklete
szerinti vagyonnyilatkozat személyi és vagyoni részének egy-egy példányát zárt borítékban átadja az Országgyűlés
elnökének. A zárt borítékok kezeléséről az Országgyűlés összeférhetetlenségi ügyekkel foglalkozó bizottsága (a
továbbiakban: bizottság) gondoskodik.
(3) Az elnöki megbízás megszűnésekor a vagyonnyilatkozatot a Kúria elnöke, illetve az OBH elnöke részére
vissza kell adni. A közös háztartás megszűnése esetén a vagyonnyilatkozat reá vonatkozó részét a hozzátartozónak
vissza kell adni.
209. § (1) Ellenőrzési eljárás kezdeményezése esetén az ellenőrzés lefolytatása céljából a személyi és vagyoni rész
adatait egymáshoz kell rendelni. Az ellenőrzési eljárás befejezését követően a személyi és vagyoni rész egymáshoz
rendelését meg kell szüntetni.
(2) Az ellenőrzést a bizottság tagjaiból sorsolással létrehozott háromtagú vizsgálóbizottság végzi. Az ellenőrzési
eljárás megállapításairól a bizottság tájékoztatja az Országgyűlést.
(3) A vagyonnyilatkozattal összefüggésben a munkáltatói jogkör gyakorlóján az Országgyűlést kell érteni.
210. § A Kúria elnökének és az OBH elnökének vagyonnyilatkozata - az azonosító adatok kivételével - nyilvános.
A vagyonnyilatkozat nyilvánosságra hozataláról az Országgyűlés elnöke gondoskodik. A hozzátartozói
vagyonnyilatkozat nem nyilvános.
2011. évi CLXI. törvény
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a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
76. § (1) Az OBH elnöke általános központi igazgatási feladatkörében
(9) Az OBH elnöke egyéb feladatkörében
a) ellátja az ítélőtáblák és a törvényszékek elnökeinek vagyonnyilatkozatával kapcsolatos feladatokat,
86. § (1) Az OBH önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, székhelye Budapest.
(3) Az OBH
c) vezeti a bírák központi személyi nyilvántartását és kezeli a bírói vagyonnyilatkozatok vagyoni részét, és
103. § (1) Az OBT az általános központi igazgatás területén
(3) Az OBT a személyzeti területen
i) lefolytatja a bírák vagyonnyilatkozatával kapcsolatos ellenőrzési eljárást,

13. Az Alkotmánybíróság elnöke és tagjai
2011. évi CLI. törvény
az Alkotmánybíróságról
11. § (1) Az Alkotmánybíróság tagja a megválasztását követő harminc napon belül, majd ezt követően
minden évben január 31-ig, valamint a megbízatásának megszűnését követő harminc napon belül az
országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú vagyonnyilatkozatot tesz.
(2) Az Alkotmánybíróság tagja a vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házasvagy élettársának, gyermekeinek (a továbbiakban együtt: családtag) az Alkotmánybíróság tagja
vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú vagyonnyilatkozatát.
(3) A családtag vagyonnyilatkozata kivételével a vagyonnyilatkozat nyilvános, oldalhű másolatát - a családtag
személyes adatai kivételével - a főtitkár az Alkotmánybíróság Hivatalának honlapján haladéktalanul közzéteszi. A
vagyonnyilatkozat a honlapról az Alkotmánybíróság tagja megbízatásának megszűnését követő egy év elteltével
távolítható el.
(4) A vagyonnyilatkozatokat a főtitkár kezeli. A főtitkár az Alkotmánybíróság volt tagjának, valamint
családtagjának vagyonnyilatkozatát az Alkotmánybíróság tagja megbízatásának a megszűnését követő egy évig őrzi.
12. § A 10. §-ban meghatározott összeférhetetlenségi ok esetén az összeférhetetlenséget megállapító
alkotmánybírósági határozat meghozatalának időpontjától az összeférhetetlenség megszüntetéséig, valamint a 11. §ban meghatározott vagyonnyilatkozat-tétel elmulasztása esetén annak teljesítéséig az Alkotmánybíróság tagja a
tisztségéből eredő jogkörét nem gyakorolhatja, és díjazásban, valamint juttatásban nem részesülhet.
16. § (1) A lemondást az Alkotmánybíróság tagja az Alkotmánybíróság elnökével, az Alkotmánybíróság elnöke az
Országgyűlés elnökével írásban közli. A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges. A
lemondást nem kell indokolni, a megbízatás a lemondás benyújtásának napjával szűnik meg.
(5) Ki kell zárni az Alkotmánybíróság tagjai közül azt, aki
c) a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét szándékosan elmulasztja, vagy a vagyonnyilatkozatában lényeges
adatot, tényt szándékosan valótlanul közöl.
20. § (1) Ha az elnök megbízatása megszűnt, jogosult az e megbízatására utaló elnevezést használni.
(6) Az Alkotmánybíróság volt elnöke az ebben a §-ban meghatározott juttatásokra mindaddig nem jogosult, amíg
a megbízatásának megszűnését követően vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének nem tesz eleget.

14. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke
2011. évi CXII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
42. § (1) A Hatóság elnöke a kinevezését követő harminc napon belül, majd ezt követően minden évben
január 31-ig, valamint a megbízatásának megszűnését követő harminc napon belül az országgyűlési
képviselők vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú vagyonnyilatkozatot tesz.
(2) A vagyonnyilatkozat-tétel elmulasztása esetén - a vagyonnyilatkozat benyújtásáig - a Hatóság elnöke tisztségét
nem gyakorolhatja, javadalmazásban nem részesül.
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(3) A vagyonnyilatkozat nyilvános, oldalhű másolatát a Hatóság honlapján haladéktalanul közzé kell tenni. A
vagyonnyilatkozat a honlapról a Hatóság elnöke megbízatásának megszűnését követő egy év elteltéig nem
távolítható el.
(4) A Hatóság elnökének vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárást a miniszterelnöknél bárki kezdeményezheti a
vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó olyan 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
miniszterelnök az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést. A vagyonnyilatkozatban foglaltak
valóságtartalmát a miniszterelnök ellenőrzi.
(5) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a miniszterelnök felhívására a Hatóság elnöke köteles a
vagyonnyilatkozatában feltüntetett vagyoni, jövedelmi és érdekeltségi viszonyokat igazoló adatokat haladéktalanul,
írásban bejelenteni a miniszterelnök részére. Az ellenőrzés eredményéről az adatok megküldésével a miniszterelnök
tájékoztatja a köztársasági elnököt. Az adatokba csak a miniszterelnök és a köztársasági elnök tekinthet be.
(6) A Hatóság elnöke által benyújtott igazoló adatokat a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lezárulását
követő harmincadik napon törölni kell.
43. § (1) A Hatóság elnöke miniszteri illetményre és juttatásokra jogosult, azzal, hogy a vezetői illetménypótlék
mértéke a miniszteri vezetői illetménypótlék másfélszerese.
(2) A Hatóság elnökét naptári évenként negyven munkanap szabadság illeti meg.
44. § (1) A Hatóság elnöke a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság szempontjából közszolgálati
jogviszonyban foglalkoztatott biztosítottnak minősül.
(2) Az elnök megbízatásának időtartama közigazgatási szervnél közszolgálati jogviszonyban töltött időnek számít.
45. § (1) A Hatóság elnökének megbízatása megszűnik
a) a megbízatási idejének lejártával;
b) lemondásával;
c) halálával;
d) a kinevezéséhez szükséges feltételek hiányának vagy a vagyonnyilatkozat-tételi előírások megsértésének
megállapításával;
e) összeférhetetlensége megállapításával;
f)-g)
(2) A Hatóság elnöke a miniszterelnök útján a köztársasági elnökhöz intézett írásbeli nyilatkozatával bármikor
lemondhat megbízatásáról. A Hatóság elnökének megbízatása a lemondás közlését követő, a lemondásban megjelölt
napon, ennek hiányában a lemondás közlésének napján szűnik meg. A lemondás érvényességéhez elfogadó
nyilatkozat nem szükséges.
(3) Ha a Hatóság elnöke a 41. § szerinti összeférhetetlenségét a kinevezésétől számított harminc napon belül nem
szünteti meg, vagy a tisztsége gyakorlása során vele szemben összeférhetetlenségi ok merül fel, a köztársasági elnök
a miniszterelnök indítványára dönt az összeférhetetlenség megállapításának kérdésében.
(4)-(5)
(6) A Hatóság elnökének kinevezéséhez szükséges feltételek hiányát a miniszterelnök indítványára a köztársasági
elnök állapítja meg. A köztársasági elnök - a miniszterelnök indítványára - megállapítja a vagyonnyilatkozat-tételi
szabályok megsértését, ha a Hatóság elnöke vagyonnyilatkozatában szándékosan lényeges adatot, tényt valótlanul
közöl.
(6a) A miniszterelnök a (3) és (6) bekezdés alapján megtett indítványát a köztársasági elnök és a Hatóság elnöke
részére egyidejűleg megküldi.
46. § (1) A Hatóság elnökének munkáját az általa határozatlan időre kinevezett helyettes segíti. A Hatóság
elnökhelyettese felett az elnök gyakorolja a munkáltatói jogokat.
(2) Az elnökhelyettesnek meg kell felelnie a Hatóság elnökének kinevezéséhez szükséges, a 40. § (1) és (2)
bekezdésében előírt feltételeknek, azzal, hogy az adatvédelmet vagy az információszabadságot érintő eljárások
ellenőrzésében öt év szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.
(3) Az elnökhelyettes összeférhetetlenségére a 41. §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.
(4) Az elnökhelyettes az elnök akadályoztatása esetén, illetve ha az elnöki tisztség nincs betöltve, gyakorolja az
elnök hatásköreit és ellátja feladatait.
47. § Az elnökhelyettes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségére és a vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárásra
a 42. § rendelkezései megfelelően irányadóak, azzal, hogy a vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás során a
miniszterelnök helyett a Hatóság elnöke jár el, és az ellenőrzés eredményéről nem kell tájékoztatni a köztársasági
elnököt.
49. § (1) A Hatóság elnökhelyettesének megbízatása megszűnik
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(6) A Hatóság elnöke megfosztja tisztségétől a Hatóság elnökhelyettesét, ha a Hatóság elnökhelyettese neki
felróható okból kilencven napon túlmenően nem tesz eleget megbízatásából eredő feladatainak, vagy
vagyonnyilatkozatában szándékosan lényeges adatot, tényt valótlanul közöl.

15. Az alapvető jogok biztosa és helyettesei
2011. évi CXI. törvény
az alapvető jogok biztosáról
9. § (1) Az alapvető jogok biztosa és helyettese a megválasztását követő harminc napon belül, majd ezt
követően minden évben január 31-ig, valamint a megbízatásának megszűnését követő harminc napon belül az
országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú vagyonnyilatkozatot tesz.
(2) Az alapvető jogok biztosa és helyettese a vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő
házas- vagy élettársának, gyermekeinek (a továbbiakban együtt: családtag) az alapvető jogok biztosa és helyettese
vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú vagyonnyilatkozatát.
(3) A vagyonnyilatkozat-tétel elmulasztása esetén - a vagyonnyilatkozat benyújtásáig - az alapvető jogok biztosa
és helyettese megbízatását nem gyakorolhatja, javadalmazásban nem részesül.
(4) A családtag vagyonnyilatkozata kivételével a vagyonnyilatkozat nyilvános, oldalhű másolatát - a családtag
személyes adatai kivételével - az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal) főtitkára a Hivatal
honlapján haladéktalanul közzéteszi. A vagyonnyilatkozat a honlapról az alapvető jogok biztosa, illetve helyettese
megbízatásának megszűnését követő egy év elteltével távolítható el.
(5) A vagyonnyilatkozatokat a Hivatal főtitkára kezeli.
(6) A családtag vagyonnyilatkozatába csak az Országgyűlés összeférhetetlenségi ügyekkel foglalkozó
bizottságának (a továbbiakban: összeférhetetlenségi bizottság) tagjai tekinthetnek be az alapvető jogok biztosa vagy
helyettese vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás során.
(7) Az alapvető jogok biztosa vagy helyettese vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárást az összeférhetetlenségi
bizottság elnökénél bárki kezdeményezheti a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó olyan tényállítással,
amely pontosan 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, az összeférhetetlenségi bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül
elutasítja a kezdeményezést. A vagyonnyilatkozatban foglaltak valóságtartalmát az összeférhetetlenségi bizottság
ellenőrzi.
(8) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során az összeférhetetlenségi bizottság felhívására az alapvető
jogok biztosa, illetve helyettese köteles a saját, illetve családtagja vagyonnyilatkozatában feltüntetett vagyoni,
jövedelmi és érdekeltségi viszonyokat igazoló adatokat haladéktalanul, írásban bejelenteni. Az igazoló adatokba csak
az összeférhetetlenségi bizottság tagjai tekinthetnek be. Az ellenőrzés eredményéről az összeférhetetlenségi bizottság
elnöke tájékoztatja az Országgyűlés elnökét, aki az összeférhetetlenségi bizottság által megállapított tényekről a
soron következő ülésen tájékoztatja az Országgyűlést.
(9) Az alapvető jogok biztosa és helyettese által benyújtott igazoló adatokat a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos
eljárás lezárulását követő harmincadik napon törölni kell. A Hivatal főtitkára a volt alapvető jogok biztosa és
helyettese, valamint családtagja vagyonnyilatkozatát az alapvető jogok biztosa, illetve helyettese megbízatásának a
megszűnését követő egy évig őrzi.
16. § (1) Az alapvető jogok biztosának a megbízatása megszűnik
(6) Tisztségtől való megfosztással szűnhet meg az alapvető jogok biztosának a megbízatása, ha az alapvető jogok
biztosa neki felróható okból kilencven napon túlmenően nem tesz eleget megbízatásából eredő kötelezettségeinek,
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét szándékosan elmulasztja, vagy a vagyonnyilatkozatban lényeges adatot,
tényt szándékosan valótlanul közöl. A tisztségtől való megfosztást az arra alapot adó okok vizsgálatát követően az
összeférhetetlenségi bizottság indítványozhatja.
(6) Tisztségtől való megfosztással szűnhet meg az alapvető jogok biztosa helyettesének a megbízatása, ha az
alapvető jogok biztosának helyettese neki felróható okból kilencven napon túlmenően nem tesz eleget
megbízatásából eredő feladatainak, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét szándékosan elmulasztja, vagy a
vagyonnyilatkozatban lényeges adatot, tényt szándékosan valótlanul közöl. A tisztségtől való megfosztást az arra
alapot adó okok vizsgálatát követően az alapvető jogok biztosa vagy az összeférhetetlenségi bizottság
indítványozhatja.
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16. A köztársasági elnök
2011. évi CX. törvény
a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról
6. § (1) A köztársasági elnök a megbízatása keletkezését követő harminc napon belül, majd azt követően
minden évben január 31-ig, valamint a megbízatásának megszűnését követő harminc napon belül az
országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú vagyonnyilatkozatot tesz.
(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 átmeneti akadályoztatásának - tényét az Országgyűlés állapítja meg.
(4) A családtag vagyonnyilatkozata kivételével a vagyonnyilatkozat nyilvános, oldalhű másolatát - a családtag
személyes adatai kivételével - a Hivatal gazdasági ügyekért felelős vezetője a Hivatal honlapján haladéktalanul
közzéteszi. A vagyonnyilatkozat a Hivatal honlapjáról a köztársasági elnök megbízatásának megszűnését követő egy
év elteltével távolítható el.
(5) A vagyonnyilatkozatot a Hivatal gazdasági ügyekért felelős vezetője kezeli.
(6) A családtag vagyonnyilatkozatába csak az Országgyűlés alkotmányügyi kérdésekkel foglalkozó állandó
bizottságának (a továbbiakban: alkotmányügyi bizottság) tagjai tekinthetnek be a köztársasági elnök
vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás során.
(7) A köztársasági elnök vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárást az alkotmányügyi bizottság elnökénél bárki
kezdeményezheti a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó olyan 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, az alkotmányügyi bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést. A
vagyonnyilatkozatban foglaltak valóságtartalmát az alkotmányügyi bizottság ellenőrzi.
(8) 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 vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményéről az alkotmányügyi bizottság elnöke
tájékoztatja az Országgyűlés elnökét, aki az alkotmányügyi bizottság által megállapított tényekről a soron következő
ülésen tájékoztatja az Országgyűlést.
(9) A köztársasági elnök által benyújtott igazoló adatokat a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lezárulását
követő harmincadik napon törölni kell. A Hivatal gazdasági ügyekért felelős vezetője a volt köztársasági elnök és
családtagja vagyonnyilatkozatát a köztársasági elnök megbízatásának megszűnését követő egy évig őrzi.

17. Az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, az Állami Számvevőszék vezetői és
számvevői
2011. évi LXVI. törvény
az Állami Számvevőszékről
13. § (1) Az Állami Számvevőszéket az elnök vezeti. Gondoskodik arról, hogy az Állami Számvevőszék a
feladatait, tevékenységét a jogszabályok előírásainak megfelelően lássa el.
(2) Az Állami Számvevőszék elnöke
j) ellenőrzi a vezetők és a számvevők vagyonnyilatkozatát, gondoskodik azok nyilvántartásáról,
Vagyonnyilatkozat
19. § (1) Az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke az országgyűlési képviselőkre vonatkozó szabályok
szerint a megválasztásakor, majd azt követően évente; az Állami Számvevőszék vezetői és számvevői a
köztisztviselőkre vonatkozó szabályok szerint a kinevezésükkor, majd azt követően a vezetők évente, a számvevők
kétévente vagyonnyilatkozatot tesznek. A vezetők és a számvevők vagyonnyilatkozata nem nyilvános.
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(2) A vagyonnyilatkozatok őrzésére, ellenőrzésére, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség elmulasztására és a
szándékosan téves tartalmú vagyonnyilatkozat közlésére az Állami Számvevőszék elnökének és alelnökének
esetében az országgyűlési képviselőkre, az Állami Számvevőszék vezetői és számvevői esetében - eltérő szabály
hiányában - a köztisztviselőkre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

18. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa
2010. évi CLXXXV. törvény
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
128. § (1) A Médiatanács tagja a feladata ellátása során tudomására jutott minősített adatot és üzleti titkot köteles
megőrizni.
(2) A Médiatanács elnöke és tagja az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerint
esküt tesz.
(3) A Médiatanács tagja az országgyűlési képviselőkre vonatkozó szabályok szerint köteles
vagyonnyilatkozatot tenni, első ízben a megválasztását követő harminc napon belül. A vagyonnyilatkozat
kezelésére, nyilvántartására, ellenőrzésére az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatának kezelésére,
nyilvántartására, ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
129. § (1) A Médiatanács tagjainak megbízatása megszűnik:
c) az összeférhetetlenség megállapításával,
(2) Összeférhetetlenség miatt meg kell szüntetni a Médiatanács elnökének vagy tagjának megbízatását, ha az
elnökkel vagy a taggal szemben összeférhetetlenségi ok merül fel, illetve ha az elnök vagy a tag vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének teljesítését megtagadja, a teljesítést elmulasztja, vagy vagyonnyilatkozatában lényeges
adatot, tényt valótlanul közöl, továbbá, ha a 126. § (1) bekezdésben foglalt igazolási kötelezettségének önhibájából
adódóan nem tesz eleget.

19. A kormánymegbízott
2010. évi CXXVI. törvény
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és
a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról
11/C. § (1) A kormánymegbízott a megbízatása keletkezését követő harminc napon belül, majd azt követően
évente, valamint a megbízatásának megszűnését követő harminc napon belül az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vnytv.) szerinti vagyonnyilatkozatot tesz,
amelyhez csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, gyermekeinek (továbbiakban
együtt: családtag) Vnytv. szerinti vagyonnyilatkozatát.
(2) A vagyonnyilatkozatot a miniszter kezeli.
(3) A Vnytv. 9. §-át, 10. §-át és 14-16. §-át kell alkalmazni a kormánymegbízottal szemben lefolytatható
vagyongyarapodási vizsgálat, valamint a kormánymegbízott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségszegése esetén.

20. A Nemzeti Földalap elnöke, elnökhelyettese, a Tanács és az ellenőrző bizottság tagja
mint az állami vagyonnal való gazdálkodás tekintetében javaslattételi, döntési vagy
ellenőrzési joggal rendelkező személy
2010. évi LXXXVII. törvény
a Nemzeti Földalapról
11. § (1) Az NFA elnöke, elnökhelyettese, a Tanács tagja, valamint ezen személyek Polgári Törvénykönyv szerinti
közeli hozzátartozója és élettársa e jogviszony fennállása alatt nem lehet tagja vagy vezető tisztségviselője
mezőgazdasági, erdőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnek, ilyen szervezetben nem szerezhet
társasági részesedést, a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet hasznosítására irányuló pályázaton nem indulhat,
árverésen nem licitálhat, a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletet érintően szerződést az NFA-val nem köthet.
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(4) Az NFA elnöke, elnökhelyettese, a Tanács és az ellenőrző bizottság tagja mint az állami vagyonnal való
gazdálkodás tekintetében javaslattételi, döntési vagy ellenőrzési joggal rendelkező személy, az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló törvény szerint köteles vagyonnyilatkozatot tenni.

21. Az országgyűlési képviselői megbízatással nem rendelkező politikai vezető
2010. évi XLIII. törvény
a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
12. § (1) Az országgyűlési képviselői megbízatással nem rendelkező politikai vezető 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 vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának,
gyermekeinek (a továbbiakban együtt: családtag) az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatával azonos
tartalmú vagyonnyilatkozatát.
(2) A vagyonnyilatkozatokat a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter kezeli.
(3) A családtag vagyonnyilatkozata kivételével az országgyűlési képviselői megbízatással nem rendelkező
politikai vezető vagyonnyilatkozata nyilvános, oldalhű másolatát - a családtag személyes adatai kivételével - a
kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi. A
vagyonnyilatkozat a honlapról az országgyűlési képviselői megbízatással nem rendelkező politikai vezető
megbízatásának megszűnését követő egy év elteltével távolítható el.
(4) A családtag vagyonnyilatkozatába az Országgyűlés összeférhetetlenségi ügyekkel foglalkozó bizottságának (a
továbbiakban: összeférhetetlenségi bizottság) tagjai tekinthetnek be az országgyűlési képviselői megbízatással nem
rendelkező politikai vezető vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás során.
12/A. § (1) Az országgyűlési képviselői megbízatással nem rendelkező politikai vezető vagyonnyilatkozatával
kapcsolatos eljárást az összeférhetetlenségi bizottság elnökénél bárki kezdeményezheti a vagyonnyilatkozat konkrét
tartalmára vonatkozó olyan tényállítással, amely pontosan 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, az összeférhetetlenségi
bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést. A vagyonnyilatkozatban foglaltak
valóságtartalmát az összeférhetetlenségi bizottság ellenőrzi.
(2) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során az összeférhetetlenségi bizottság felhívására az országgyűlési
képviselői megbízatással nem rendelkező politikai vezető köteles a saját, illetve családtagja vagyonnyilatkozatában
feltüntetett vagyoni, jövedelmi és érdekeltségi viszonyokat igazoló adatokat haladéktalanul, írásban bejelenteni. Az
igazoló adatokba az összeférhetetlenségi bizottság tagjai tekinthetnek be. Az ellenőrzés eredményéről az
összeférhetetlenségi bizottság elnöke tájékoztatja az Országgyűlés elnökét, aki az összeférhetetlenségi bizottság által
megállapított tényekről a soron következő ülésen tájékoztatja az Országgyűlést.
(3) Az országgyűlési képviselői megbízatással nem rendelkező politikai vezető által benyújtott igazoló adatokat a
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lezárulását követő harmincadik napon törölni kell. A kormányzati
tevékenység összehangolásáért felelős miniszter az országgyűlési képviselői megbízatással nem rendelkező politikai
vezető valamint családtagja vagyonnyilatkozatát az országgyűlési képviselői megbízatással nem rendelkező politikai
vezető megbízatásának a megszűnését követő egy évig őrzi.
12/B. § (1) Az országgyűlési képviselői megbízatással rendelkező politikai vezető az országgyűlési képviselőkre
vonatkozó szabályok szerint tesz vagyonnyilatkozatot, a vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárásra az
országgyűlési képviselőkre vonatkozó szabályok az irányadók.
(2) Az országgyűlési képviselői megbízatással rendelkező politikai vezető a politikai vezetői megbízatása
megszűnését követő harminc napon belül az (1) bekezdés szerint vagyonnyilatkozatot tesz.
12/C. § (1) Ha a politikai vezető a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét szándékosan elmulasztja, vagy a
vagyonnyilatkozatban lényeges adatot, tényt szándékosan valótlanul közöl az arra alapot adó okok 12/A. § szerinti
vizsgálatát követően
a) - a miniszterelnök esetében - az Országgyűlés elnöke a miniszterelnök összeférhetetlenségének kimondását a
24. § alapján,
b) a miniszterelnök a miniszter vagy az államtitkár felmentését
kezdeményezi. A köztársasági elnök a b) pont szerinti kezdeményezés esetén a minisztert vagy az államtitkárt e
megbízatása alól felmenti.
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(2) A politikai vezető megbízatásának megszűnésekor a 13. §-ban meghatározott juttatásra mindaddig nem
jogosult, amíg a megbízatásának megszűnését követően e törvény szerint esedékes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget nem tesz.

22. Az egyenlő bánásmód hatóság elnöke, elnökhelyettese
2003. évi CXXV. törvény
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
37. § (1) A hatóság elnöke a kinevezését követő harminc napon belül, majd ezt követően minden évben január 31éig, valamint a megbízatásának megszűnését követő harminc napon belül az országgyűlési képviselők
vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú vagyonnyilatkozatot tesz.
(2) A vagyonnyilatkozat-tétel elmulasztása esetén - a vagyonnyilatkozat benyújtásáig - a hatóság elnöke tisztségét
nem gyakorolhatja, javadalmazásban nem részesül.
(3) A vagyonnyilatkozat nyilvános, oldalhű másolatát a hatóság honlapján haladéktalanul közzé kell tenni. A
vagyonnyilatkozat a honlapról a hatóság elnöke megbízatásának megszűnését követő egy év elteltéig nem távolítható
el.
(4) A hatóság elnökének vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárást a miniszterelnöknél bárki kezdeményezheti a
vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó olyan 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
miniszterelnök az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést. A vagyonnyilatkozatban foglaltak
valóságtartalmát a miniszterelnök ellenőrzi.
(5) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a miniszterelnök felhívására a hatóság elnöke köteles a
vagyonnyilatkozatában feltüntetett vagyoni, jövedelmi és érdekeltségi viszonyokat igazoló adatokat haladéktalanul,
írásban bejelenteni a miniszterelnök részére. Az ellenőrzés eredményéről az adatok megküldésével a miniszterelnök
tájékoztatja a köztársasági elnököt. Az adatokba csak a miniszterelnök és a köztársasági elnök tekinthet be.
(6) A hatóság elnöke által benyújtott igazoló adatokat a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lezárulását
követő harmincadik napon törölni kell.
38. § (1) A hatóság elnöke miniszteri illetményre és juttatásokra jogosult, azzal, hogy a vezetői illetménypótlék
mértéke a miniszteri vezetői illetménypótlék másfélszerese.
(2) A hatóság elnökét naptári évenként negyven munkanap szabadság illeti meg.
40. § (1) A hatóság elnökének megbízatása megszűnik
(5) A köztársasági elnök - a miniszterelnök indítványára - megfosztja tisztségétől a hatóság elnökét, ha a hatóság
elnöke neki felróható okból kilencven napon túlmenően nem tesz eleget megbízatásából eredő feladatainak, vagy
vagyonnyilatkozatában szándékosan lényeges adatot, tényt valótlanul közöl.
42. § Az elnökhelyettes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségére és a vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárásra
a 37. § rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás során a miniszterelnök
helyett a hatóság elnöke jár el, és az ellenőrzés eredményéről nem kell tájékoztatni a köztársasági elnököt.
44. § (1) A hatóság elnökhelyettesének megbízatása megszűnik
(6) A hatóság elnöke megfosztja tisztségétől a hatóság elnökhelyettesét, ha a hatóság elnökhelyettese neki
felróható okból kilencven napon túlmenően nem tesz eleget megbízatásából eredő feladatainak, vagy
vagyonnyilatkozatában szándékosan lényeges adatot, tényt valótlanul közöl.

23. A bírósági titkár
1997. évi LXVIII. törvény
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
41/A. § (1) Törvény által meghatározott ügyben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárokat (a
továbbiakban: kijelölt titkár) a törvényszék elnöke jelöli ki. A járásbíróságnál működő titkárok esetében a
törvényszék elnöke a járásbíróság elnökének javaslatára dönt a kijelölésről. A kijelölésben meg kell határozni, hogy
az mely ügyek körére vonatkozik.
(2) A kijelölt titkár a kijelölését követő 30 napon belül a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
törvényben foglalt módon vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Ha a kijelölt titkár
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a) a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét szándékosan elmulasztja, a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség
teljesítésére nyitvaálló határidő leteltét követő napon,
b) a vagyonnyilatkozatában - a vele közös háztartásban élő hozzátartozók adatait is ideértve - lényeges adatot,
tényt szándékosan valótlanul közöl, vagy elhallgat, ennek jogerős megállapítását követő napon,
c) a vagyonnyilatkozatát és a személyes adat kezelésére felhatalmazó nyilatkozatát visszavonja, a visszavonást
követő napon
megszűnik a kijelölése.

24. A Gazdasági Versenyhivatal elnöke, elnökhelyettese, a Versenytanács tagja
1996. évi LVII. törvény
a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
38. § (1) A Gazdasági Versenyhivatal elnökének, elnökhelyettesének, illetve a Versenytanács tagjának
megbízatása és - a 37. § (4) bekezdésében meghatározott esetek kivételével - közszolgálati jogviszonya megszűnik
(5) A Gazdasági Versenyhivatal elnökét, elnökhelyettesét, a Versenytanács tagját a köztársasági elnök - az elnök
esetében a miniszterelnök, egyéb esetben az elnök előterjesztésére a) felmenti, ha
ac) vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítését megtagadja, a teljesítést elmulasztja, vagy
vagyonnyilatkozatában lényeges adatot, tényt szándékosan valótlanul közöl, illetve
40. § (1) A Gazdasági Versenyhivatal elnöke, elnökhelyettese, a Versenytanács tagja, a főtitkár és a vizsgáló
további jogviszonyt - a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi
tevékenységre irányuló jogviszony, a közérdekű önkéntes tevékenység és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony
kivételével - nem létesíthet (összeférhetetlenség).
(4) A Gazdasági Versenyhivatal elnöke, elnökhelyettese, a Versenytanács tagja az országgyűlési
képviselőkre vonatkozó szabályok szerint köteles vagyonnyilatkozatot tenni, első ízben a kinevezését követő
harminc napon belül. A vagyonnyilatkozat nyilvántartására, ellenőrzésére, kezelésére az országgyűlési képviselők
vagyonnyilatkozatának nyilvántartására, ellenőrzésére, kezelésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
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