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Az Országgyű lésrő l szóló 2012. évi XXXVI. törvénynek az országgyűlési képvisel ők
offshore cégekben való érintettségével kapcsolatos módosításáról

1. §

(1) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény (a továbbiakban: Ogytv.) 84. § i )
pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[84. § Képviselő nem lehet]

i) olyan, az Európai Unión kívüli székhelyű, a közterheknek a székhely szerinti államban
meghatározott alacsony mértékét kihasználva a valós gazdasági tevékenységre tekintettel
fizetendő közterhek megfizetésének elkerülése vagy a tényleges tulajdonosi kör eltitkolás a
céljából alapított gazdálkodó szervezetben (a továbbiakban : offshore cégben) részesedéssel
rendelékező tag vagy részvényes, amely a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint ne m
minősül átlátható szervezetnek,"

(2)Az Ogytv.101 . § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„101 . § (1) Az Alaptörvény 4 . cikk (3) bekezdés e) pontja alapján megsz űnik annak a
képviselőnek a megbízatása,

a) aki már nem magyar állampolgár ,
b) aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti ,
c) aki jogerős ítélet alapján büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését

tölti,
d) akit bíróság a választójogból a választójog gyakorlásához szükséges belátási

képességének csökkenése vagy hiánya miatt kizárt ,
e)aki közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt áll ,
f) akinek az összeférhetetlenségét a 84 . § i) pontja alapján kimondták .”

2. §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba .



INDOKOLÁS

Általános indokolás

Azok az országgyű lési képviselők, akik a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint ne m
átlátható szervezetnek minősülő cégben tagok vagy részvényesek, összeférhetetlenség i
eljárással kell, hogy szembenézzenek .
Az elmúlt hét offshore-botrányai miatt, amelyek több volt parlamenti képvisel őt is érintettek,
a jövőre nézve megelőzésként szükséges a szabályozás kiterjesztése. Így az „offshore
vállalkozások” körülhatárolása érdekében új fogalmat kell bevezetni az átláthatóság mellé .
Ezen túl a mandátum megszűnéséhez vezet automatikusan, mindenféle felszólítás nélkül az,
ha ezen körülmény megállapításra kerül . Az Alaptörvény ugyanis ismeri a megszűnési okok
között az összeférhetetlenség esetét, így erre hivatkozással a módosítás megfelel a jogforrás i
hierarchia csúcsán álló szabályozásban foglaltaknak is .

Részletes indoklá s

Az 1. §-hoz

Az összeférhetetlenség eseteinek szigorúbb szabályozása és új eljárási szabály bevezetése .

A 2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés .



országgyű lési képviselő

Képviselői önálló indítvány

Kövér László úrnak ,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Mellékelten — Magyarország Alaptörvénye 6 . cikkének (1) bekezdése alapján — benyújtjuk A z
Országgyű lésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvénynek az országgyű lési képvisel ők offshore
cégekben való érintettségével kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslatot .

A törvényjavaslat indokolását csatoljuk.

Budapest, 2016. április :'.

Vona a or Szilágyi György

(Jobbik Magyarországért Mozgalom)
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