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2015. évi . . . törvény

az offshore vállalkozásoknak a közpénzek felhasználásából történ ő kizárásáról, valamint az
államigazgatás offshore-mentesítésérő l

1 . §

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb m űködéséről szóló 2009. évi CXXII .
törvény a következ ő 1/A. §-sal egészül ki :

„1/A. § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság sem szerz ődésben, sem szerződésen kívül nem
vállalhat kötelezettséget a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint átlátható szervezetnek nem min ősülő
kedvezményezett javára.

(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság sem szerződésben, sem szerz ődésen kívül nem vállalhat
kötelezettséget az Európai Unión kívüli székhelyű olyan gazdálkodó szervezet javára, amely a
közterheknek a székhely szerinti államban meghatározott alacsony mértékét kihasználva a valós gazdaság i
tevékenységre tekintettel fizetendő közterhek megfizetésének elkerülését szolgálja .

(3) Tiltott az a kötelezettségvállalás is, amely egy vagy több, az (2) bekezdésben meghatározot t
gazdálkodó szervezet – külön-külön vagy együttesen számított – többségi részesedése mellet t
működő gazdálkodó szervezet javára szól .

(4) Az (2) bekezdés szerinti feltétel fennállását vélelmezni kell, ha a vállalkozás vagy más szerveze t
székhelye a következő államokban, illetve területeken van :
a) Anguilla,
b) Aruba ,
c) a Bahama-szigetek,
d) Barbados,
e) Belize,
f) a Brit Virgin-szigetek,
g) az Egyesült Arab Emírségek,
h) Guernsey,
i) a Holland Antillák,
j) Jersey ,
k) a Kajmán-szigetek,
1) Saint Kitts és Nevis
m) Panama,
n) a Seychelle-szigetek,
o) Vanuatu.

(5) A köztulajdonban álló gazdasági társaság által Európai Unión kívüli székhely ű gazdálkod ó
szervezettel, valamint egy vagy több ilyen gazdasági szervezet – külön-külön vagy együttesen
számított – többségi részesedése mellett működő gazdálkodó szervezettel megkötött szerződést annak
hatálybalépését megelőzően a köztulajdonban állóm gazdasági társaság honlapján közzé kell tenni .

(6) Az (1)-(5) bekezdésekben meghatározott feltételek hiányában megkötött szerződés és egyoldalú
jognyilatkozat semmis .”
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2. §

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szól ó
2010. évi XLIII . törvény 7 . §-a következő (7) bekezdéssel egészül ki :

„(7) Az állami vezető nem lehet olyan gazdálkodó szervezetben részesedéssel rendelkez ő tag vagy
részvényes, amely a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti átlátható szervezetnek nem min ősül . ”

3. §

Az államháztartásról szóló 2011 . évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) a következő 41/B-41/C . §-
okkal egészül ki :

,,41/B. § (1) Ha törvény ennél szigorúbb feltételt nem állapít meg, a központi költségvetés terhére csa k
olyan szervezet részére vállalható 10 millió forintot meghaladó fizetési kötelezettség, amely a nemzet i
vagyonról szóló törvény szerint átlátható szervezetnek minősül.

(2) A törvény erejénél fogva megszűnik az a központi költségvetés terhére vállalt szerződéses
kötelezettség, amelynek a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint nem átlátható szervezet a jogosultja .

41/C. § (1) Az államháztartás alrendszereibő l nem tehető kötelezettségvállalás az Európai Unión kívül i
székhelyű olyan gazdálkodó szervezet javára, amely a közterheknek a székhely szerinti államban
meghatározott alacsony mértékét kihasználva a valós gazdasági tevékenységre tekintettel fizetend ő
közterhek megfizetésének elkerülését szolgálja.

(2) Tiltott az a kötelezettségvállalás is, amely egy vagy több, az (1) bekezdésben meghatározot t
gazdálkodó szervezet – külön-külön vagy együttesen számított – többségi részesedése mellet t
működő gazdálkodó szervezet javára szól .

(3) Az (1) bekezdés szerinti feltétel fennállását vélelmezni kell, ha a vállalkozás vagy más szerveze t
székhelye a következő államokban, illetve területeken van :
a) Anguilla ,
b) Aruba,
c) a Bahama-szigetek,
d) Barbados ,
e) Belize ,
f) a Brit Virgin-szigetek,
g) az Egyesült Arab Emírségek,
h) Guemsey,
i) a Holland Antillák,
j) Jersey,
k) a Kajmán-szigetek ,
1) Saint Kitts és Nevi s
m) Panama,
n) a Seychelle-szigetek,
o) Vanuatu .

(4) A költségvetési szerv által Európai Unión kívüli székhelyű gazdálkodó szervezettel, valamint egy
vagy több ilyen gazdasági szervezet — külön-külön vagy együttesen számított — többségi
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részesedése mellett működő gazdálkodó szervezettel megkötött szerződést annak hatálybalépését
megelőzően a költségvetési szerv honlapján közzé kell tenni .

(5) Az (1)-(4) bekezdésekben meghatározott feltételek hiányában megkötött szerz ődés és egyoldalú
jognyilatkozat semmis ."

4 . §

A közszolgálati tisztviselőkrő l szóló 2011 . évi CXCIX . törvény 85 . §-a következ ő (4a) bekezdésse l
egészül ki :

„(4a) A kormánytisztviselő nem lehet olyan gazdálkodó szervezetben részesedéssel rendelkez ő tag vagy
részvényes, amely a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti átlátható szervezetnek nem min ősül.”

5. §

A közbeszerzésekről szóló 2011 . évi CVIII . törvény 56. § (1) bekezdés kc) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép :

(Az eljárásban nem lehet ajánlattev ő, részvételre jelentkez ő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki tekintetében a következ ő feltételek
valamelyike megvalósul)
„kc) nem minősül a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti átlátható szervezetnek . ”

6. §

A Polgári Törvénykönyvrő l szóló 2013 . évi V. törvény 5 :167. §-a helyébe a következ ő rendelkezés
lép:
„3 :73 . § [A társaság tagjai ]
(1) Természetes személy egyidejű leg egy gazdasági társaságban lehet a társaság korlátlanul felelő s
tagja . Kiskorú személy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja nem lehet.
(2) Ha a társaság tagja nem Magyarországon bejegyzett jogi személy vagy jogi személyiséggel ne m
rendelkező szervezet, úgy tényleges tulajdonosának személyét a tagsági jogviszony létrehozásáho z
igazolnia kell . E követelményt nem kell alkalmazni a szabályozott piacon jegyzett olyan társaságra ,
amelyre az Európai Unió jogával vagy azzal egyenértékű nemzetközi elő írásokkal összhangban
lévő közzétételi követelmények vonatkoznak .
(3) Ha a társaság tagja olyan jogi személy, amelyben egyazon természetes személy – közvetlenül é s
közvetve összességében – befolyásoló részesedéssel rendelkezik, úgy e tulajdonost a
cégnyilvántartásba be kell jegyezni .
(4) Közkereseti társaság, betéti társaság és egyéni cég nem lehet gazdasági társaság korlátlanul
felelős tagja .
(5) A részvénytársaság tagjai a részvényesek . A részvénytársaság kivételével tagsági jogokról nem
lehet értékpapírt kibocsátani .”

7 . §

Ez a törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba .
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az LMP következetesen ellenzi a közvagyon terhére a hazai adóterheket kikerül ő offshore cégek
útján való gazdagodás minden formáját . Sajnos a régi-új kormánytöbbség ezt a szándékot csak a
szavak szintjén osztja, a gyakorlati megvalósítás viszont olyannyira hiányzik, hogy rendszerese n
kerülnek elő Seychelle-szigeteki vagy panamai cégek az állam üzleti partnerei közül . Törvényjavaslatunk
ennek a folyamatnak kíván végre gátat szabni a közszféra egészében a gazdasági és jogi értelemben vet t
offshore szervezetekkel való ügyletelés tilalmának kimondásával, biztosítva, hogy a hazai közpénzb ől
végzett tevékenység utáni közterheket kormányközeli vállalkozó honfitársaink ugyanúgy leadózzák, min t
ahogy megtették ezt a megbízást adójukból finanszírozó polgárok . A javaslat emellett kizárja az átlátható
tulajdonosi háttérrel nem rendelkez ő céges érdekeltségeket a kormánytagok és köztisztvisel ők számára,
illetve a nem átlátható tulajdonosi szerkezetű cégek hazai cégtulajdona esetén a tényleges tulajdono s
kötelező cégnyilvántartási bejelentését írja elő .

RÉSZLETES INDOKOLÁ S

Az 1-5. 5-okhoz

A javaslat kiegészíti a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb m űködéséről szóló
2009 . évi CXXII . törvényt az Európai Unión kívüli székhely ű offshore, valamint a nemzeti vagyonró l
szóló törvény szerint átlátható szervezetnek nem minősülő gazdálkodó szervezetekkel való ügyletköté s
tilalmával. Gazdasági értelemben vett offshore szervezetként a törvény alkalmazásában az a gazdálkodó
szervezet esik a tilalom alá, amely a közterheknek a székhely szerinti államban meghatározott alacson y
mértékét kihasználva a valós gazdasági tevékenységre tekintettel fizetend ő közterhek megfizetésének
elkerülését szolgálja . E szabály értelmezésében a javaslat az állami (önkormányzati) gazdasági társaságo t
úgy segíti, hogy a klasszikus, a magyar gyakorlatban is használt adóparadicsomokban alapított cégekre
kimondja az offshore minőség védelmét.
A tiltás a tilalom alatt álló cég többségi tulajdonában álló másik céggel megkötött ügyletre is kiterjed .
Ellenőrzését pedig az összes, nem európai céggel kötött szerz ődés közzétételének kötelezettsége, tovább á
az segíti, hogy mind e közzététel, mind pedig a tilalom figyelmen kívül hagyása érvénytelenségi ok .

A javaslat a költségvetési szervekre vonatkozóan a köztulajdonban álló gazdasági társaságokr a
vonatkozóval azonos tartalmú tilalmakat és kötelezettségeket állapít meg az Európai Unión kívül i
székhelyű – gazdasági értelemben vett – offshore gazdálkodó szervezetekkel való ügyletkötés tilalmával .

A javaslat az offshore-mentességet érvényesítené már a közbeszerzéseken való részvétel esetébe n
is, továbbá megtiltaná az állami vezetők és kormánytisztviselők esetén az offshore tulajdont .

A 6. §-hoz

Javasoljuk a cégbejegyzéshez a tulajdonosi háttér átláthatóvá tételét, a tényleges tulajdono s
feltüntetését elő írni .

A 7. §-hoz

Hatálybaléptet ő rendelkezés .



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kövér László úrnak
az Országgyű lés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 6 . § (1) bekezdése alapján mellékelten benyújtom az offshore vállalkozásoknak a

közpénzek felhasználásából történ ő kizárásáról, valamint az államigazgatás offshore-

mentesítésér ől szóló törvényjavaslatot .

Budapest, 2015 . március 31 .

chiffer András
LMP
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