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Tisztelt Elnök Úr!
A K-Monitor Közhasznú Egyesület (székhely: 1077 Budapest, Rózsa utca 8 I./12., nyilvántartási
szám: 01-02-0012439) képviselőjeként a következő
közérdekű bejelentést
teszem a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (a
továbbiakban: Panasztörvény) 1. § (3) bekezdése alapján, és
kezdeményezem Nagy Márton István országgyűlési képviselői megbízatással nem
rendelkező politikai felsővezető vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárást
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 183. § (5)
bekezdése alapján.
I. A Kit. 3. § (3) bekezdés b) pontja szerint a miniszter politikai felsővezető.
A Kit. XXV. fejezete határozza meg a politikai felsővezetőkre vonatkozó összeférhetetlenségi
szabályokat.
A Kit. 182. § (1) bekezdése szerint a politikai felsővezető további munkavégzésre irányuló
jogviszonyt - ideértve a felügyelőbizottsági tagságot, gazdasági társaság, illetve szövetkezet
vezető tisztségét, alapítvány kezelőszervezetében betöltött tagságot, valamint az
érdekképviseleti szervezetben való tisztséget - nem létesíthet, valamint az álláshelyén történő
feladatellátásból eredő nyilvános szerepléséért díjazásban nem részesülhet.
A Kit. 182. § (2) - (3a) bekezdései meghatározzák azokat a kivételeket, amelyek esetében az
(1) bekezdés szerinti általános szabályokhoz képest nem áll fenn összeférhetetlenség. A (3) és

1

(3a) bekezdések kifejezetten feloldják az összeférhetetlenséget bizonyos, közfeladatok ellátását
végző jogi személyek felügyelőbizottsági tagságára vonatkozóan.
A Kit. 183. § (1) bekezdése szerint az országgyűlési képviselői megbízatással nem rendelkező
politikai felsővezető a megbízatása keletkezését követő harminc napon belül
vagyonnyilatkozatot
tesz.
A
vagyonnyilatkozatra
az
országgyűlési
képviselők
vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályokat - az e törvényben meghatározott eltérésekkel - kell
megfelelően alkalmazni.
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.) 1. mellékletének
(D) pontja szerint nyilatkozni szükséges az összeférhetetlenség alá nem eső, gazdálkodó
szervezetben, jogszabály által létrehozott testületben vállalt tagságomról, tisztségemről,
bármilyen tevékenységről, valamint bizalmi vagyonkezelési jogviszony alapján fennálló
vagyonrendelői, vagyonkezelői, illetve kedvezményezetti jogállásról.
A Kit. 183. § (5) bekezdése szerint az országgyűlési képviselői megbízatással nem rendelkező
politikai
felsővezető vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárást az Országgyűlés
összeférhetetlenségi ügyekkel foglalkozó állandó bizottságának (a továbbiakban:
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.
II. A köztársasági elnök 2022. május 23. napján kelt, 186/2022. (V. 24.) KE határozatával
nevezte Nagy Márton Istvánt (a továbbiakban: miniszter) gazdaságfejlesztési miniszterré.
2022. augusztus 5. napján kelt vagyonnyilatkozatában a miniszter az Ogytv. 1. mellékletének
(D) pontja szerint nyilatkozott az összeférhetetlenség alá nem eső, gazdálkodó szervezetben,
jogszabály által létrehozott testületben vállalt tagságairól, tisztségeiről.
A miniszter a (D) pont szerint nyilatkozati adatlap 10. sorában tüntette fel a New Deal Finance
Zrt.-nél ellátott felügyelőbizottsági elnöki tisztségét. Feltüntette azt is, hogy a tisztséget díjazás
ellenében és “(2021-2022)” között látta el.
Az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Szolgálatán keresztül elérhető cégadatok szerint a
New Deal Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest,
Szabadság tér 7. Bank Center. ép. Citi torony. lház. 6. emelet, cégjegyzékszám: 01-10-141401,
adószám: 29302772-1-41) teljes mértékben természetes személy részvényesek tulajdonában
áll.
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A cégadatok - mai napon hatályos állapota szerint - a három tagú felügyelőbizottság tagja
“Nagy Márton István, (an.: Dr. Pethő Mária),1124 Budapest, Németvölgyi út 41-45. A. ép. 2. em.
3., Jogviszony kezdete: 2021/08/31, A változás időpontja: 2021/08/31, Bejegyzés kelte:
2021/10/06, Közzétéve: 2021/10/08, Hatályos: 2021/08/31 …”1
III. A K-Monitor Közhasznú Egyesület szerint a miniszter esetében nem áll fenn a Kit. 182. §
(2)-(3a) bekezdései szerinti kivételek egyike sem, így az (1) bekezdésben foglalt általános
összeférhetetlenségi szabály alkalmazandó, mely szerint a miniszter további munkavégzésre
irányuló jogviszonyt - ideértve a felügyelőbizottsági tagságot, gazdasági társaság, illetve
szövetkezet vezető tisztségét, alapítvány kezelőszervezetében betöltött tagságot, valamint az
érdekképviseleti szervezetben való tisztséget - nem létesíthet.
Azzal, hogy a miniszter vagyonnyilatkozatának (D) pontjában összeférhetetlenség alá nem eső
tevékenységként tüntette fel a New Deal Finance Zrt.-ben fennálló felügyelőbizottsági tagságát,
valótlan adatot szolgáltatott vagyoni helyzetére, valamint az összeférhetetlenségére
vonatkozóan.
Fentiekre figyelemmel, kérem, hogy a Kit. 183. § (5) bekezdése szerinti hatáskörében
rendelkezzen Nagy Márton István országgyűlési képviselői megbízatással nem rendelkező
politikai felsővezető vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás megindításáról.
A kezdeményezés elbírálásáról, a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről - az indokok
megjelölésével - a Panasztörvény 2. § (4) bekezdésére figyelemmel az info@k-monitor.hu
elektronikus levelezési címen értesíteni szíveskedjék.
Budapest, 2022. augusztus 15.

Tisztelettel,
Merényi Miklós
K-Monitor Közhasznú Egyesület
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Cégközlöny I. kötet, [2022. június 18.]
http://www.cegkozlony.hu/kozlemeny/16841229
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