A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
2007. december 6-án jelent meg az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről
szóló 2007. évi CLII. törvény, amelynek rendelkezéseit 2008. január 1-jétől kell
alkalmazni.
Különbözőség
a régi és az új szabályok között
1) A kötelezettek köre kibővült a „közigazgatási hatósági vagy szabálysértési ügyben”
javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosultakkal (ez csak a Hszt.
vonatkozásában új, ugyanis a Ktv. szerint eddig is vonatkozott e kötelezettség a
közigazgatási hatósági ügyben eljárókra).
2) A kötelezettel közös háztartásban élőtől eddig felhatalmazást kellett beszerezni, ez
a jövőben nem kell, az új törvény kötelezi őket is.
3) A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség eddig egységesen 2 évente volt kötelező,
most évente vagy kétévente, illetőleg ötévente kötelező.
4) A nyilatkozatot eddig a tárgyév március 31-ig (vezető esetében december 31-ig)
kellett megtenni, most június 30-a a határidő.
5) Az elkészített és leadott vagyonnyilatkozatot eddig a munkáltatónak össze kellett
hasonlítania az előző vagyonnyilatkozattal, az új szabályok szerint a nyilatkozat
tartalmát csak akkor ismerheti meg, ha − bejelentés alapján − döntenie kell a
vagyongyarapodási vizsgálat kezdeményezéséről.
6) Az eddigi szabályok szerint a munkáltatónak, ha a régi és új vagyonnyilatkozat
adatai nem egyeztek és az ismert vagyoni adatok nem adtak magyarázatot a
vagyongyarapodásra, a központi közigazgatási hatóságnál kellett kezdeményeznie
az ellenőrzési eljárást. Az új szabályok szerint a bejelentés alapján a munkáltató
folytat le ellenőrzési eljárást (melynek garanciális szabályait is rögzíti a törvény:
azaz az érdekképviseletnek jelen kell lennie és jegyzőkönyvet kell felvenni róla), és
ha így sem igazolt a vagyongyarapodás, az állami adóhatóságnál kell
kezdeményeznie a vagyonosodási vizsgálatot.
7) A leadott vagyonnyilatkozatba betekintésre jogosultak köre jelentősen szűkült,
csak a munkáltatói jogkört gyakorló (akadályoztatása esetén helyettese), az állami
adóhatóság és – bírósági felülvizsgálat esetén – a bíróság érintett dolgozói
jogosultak erre.
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8) Az érdekképviseleti szerveket az új szabályok szerint a munkáltató által az
ellenőrzési eljárás során lefolytatott meghallgatásba és az ellenőrzési eljárás
szabályainak kidolgozásába is be kell vonni.
9) A törvény egyértelműen meghatározza, hogy a vagyongyarapodási vizsgálat
eredményeinek jogkövetkezményei csak az adóhatóság vagy a bíróság
határozatának jogerőre emelkedését követően alkalmazhatók.
10) A vagyongyarapodási vizsgálat „negatív” megállapításainak jogkövetkezménye
immár nemcsak a jogviszony megszüntetése lehet, hanem vagylagosan a
munkakör, megbízatás megszüntetése is.
11) A korábbi szabályozás szerint a hatósági ellenőrzési eljárás során tett
megállapításokra a munkáltató szabadon dönthetett a jogkövetkezményekről, az új
törvény szerint az adóhatóság vagyongyarapodási vizsgálatának jogerős
megállapításai alapján kötelezően alkalmazandó jogkövetkezmény a jogviszonyvagy a munkakör-, illetőleg megbízás megszüntetése.
12) Az új törvény szerint a vagyonnyilatkozat megtétele elmulasztásának, illetőleg a
valótlan, a vagyongyarapodást nem igazoló nyilatkozat megtételének azonosak a
következményei. Akinek jogviszonya e miatt szűnt meg, három évig nem tölthet be
ilyen munkakört, illetőleg nem láthat el ilyen feladatkört vagy tevékenységet.
13) Az eddigi szabályok szerint a vagyonnyilatkozatot 10 évig (de legfeljebb a
jogviszony megszűnéséig) kellett őrizni, ezután az új nyilatkozat leadásakor
visszaadják a kötelezettnek.
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