Kedves Barátom!

A Magyar Szocialista Párt alapszabálya 6. § szakasza kimondja, hogy a párttisztséget betöltő
tisztségviselők és vezető testületi tagok megválasztásukat, megbízatásukat követő 30 napon belül az
országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatának nyilvános részével megegyező adattartalmú
vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni.
E kötelezettség részletes szabályait az alapszabály 4. sz. melléklete, a Vagyonnyilatkozatok őrzéséről
és kezeléséről szóló szabályzat tartalmazza.
Vagyonnyilatkozat tételére kötelezett:
a) a helyi szervezet elnöke,
b) a területi szövetség elnöke,
c) az országos minősítésű platform, illetve tagozat elnöke,
d) a kongresszus által választott tisztségviselő vagy testületi tag, valamint
e) a választmány tisztségviselője.
Ha a kötelezettnek az országgyűlési vagy önkormányzati képviselőként, illetőleg párttisztség
betöltőjeként már van érvényes vagyonnyilatkozata és az abban foglalt adatokban nem következett
be változás, az érvényes nyilatkozat másolatának leadásával e kötelezettség teljesíthető.
Ha az előírt határidőt a kötelezett önhibáján kívül, egészségügyi, vagy más elháríthatatlan okból nem
tudja betartani, az akadályt a határidő lejártát megelőző 3. napig az országos etikai és egyeztető
bizottságnak írásban, az akadály megjelölésével be kell jelenteni. Szabályszerű bejelentés esetén a
kötelezettség határideje meghosszabbodik, a vagyonnyilatkozatot az akadály megszűnésétől
számított nyolc napon belül kell teljesíteni. Nem kell a kötelezettség teljesítésének akadályát
bejelenteni, ha a kötelezettség elmulasztásának akadálya köztudomású.
Vagyonnyilatkozatok őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat, illetve a szükséges dokumentumok a
párt honlapjáról letölthetőek (www.mszp.hu/dokumentumok).
E dokumentumok: a VAGYONNYILATKOZATI NYOMTATVÁNY, a Kitöltési útmutató, mely tartalmazza a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló tájékoztatót és a nyomtatvány kitöltésének
részletes szabályait.
A kitöltött vagyonnyilatkozatot tartalmazó zárt borítékot személyesen vagy meghatalmazott útján
lehet eljuttatni az országos etikai és egyeztető bizottság elnökéhez, melyben a közreműködhet a
területi etikai és egyeztető bizottság elnöke is.
Kérlek, hogy vagyonnyilatkozatodat lehetőség szerint minél előbb, de legkésőbb 30 napon belül
megtenni szíveskedj és azt előírásoknak megfelelő módon azt juttasd el az országos etikai és
egyeztető bizottsághoz
A személyes nyilvántartási azonosító számot a vagyonnyilatkozatot tartalmazó zárt boríték
beérkezését követően állapítom meg.
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