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2016. évi . . . törvény

	

Érkezett: 2016 ÁPR 11.

az államháztartásról szóló 2011 . évi CXCV. törvény módosítása az átlátható
gazdálkodás elvének biztosítása érdekébe n

1. §

Az államháztartásról szóló 2011 . évi CXCV. törvény 41 . § (6) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép :

„41 . § (6) Az államháztartás központi és önkormányzati alrendszerében nem köthet ő olyan
jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhe s
szerződés, illetve létrejött ilyen szerz ődés alapján nem teljesíthet ő kifizetés, és nem fogadható
bevétel, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek . Az állam vagy az önkormányzat
ezen feltétel ellen őrzése céljából, a szerz ődésből eredő követelések, kötelezettségek
elévüléséig az 55 . § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet átláthatóságával összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni azzal,
hogy ahol az 55 . § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiségge l
nem rendelkező szervezetet kell érteni . Jogszabály más feltételeket is megállapíthat a
visszterhes szerz ődések megkötésének vagy azok alapján történő kifizetések feltételeként .”

2. §

Ez a törvény a kihirdetését követ ő napon lép hatályba .



Indokolás

Általános indokolás

A törvényjavaslat célja, hogy megszűnjön az a rendkívül sajnálatos és káros gyakorlat ,
miszerint állami és önkormányzati szervek szerz ődéses jogviszonyba léphetnek nem átlátható
gazdasági társaságokkal . Az elmúlt időszakban napvilágra került súlyos gazdasági visszaélések
majd mindegyikének alapját vitatható hátterű szervezetekkel történt szerz ődéskötés adja . Az
Alaptörvényben is megkövetelt, kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetési
gazdálkodás elvének érvényesítése érdekében szükségesnek találjuk az államháztartási törvén y
módosítását azért, hogy a jövőben a közpénzeket, a nemzeti vagyont és vagyoni érték ű jogokat
az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint lehessen kezelni .

Részletes indokolás

Az 1 . §-hoz

Az általános indokolásban megfogalmazott jogpolitikai célok megvalósítása érdekében
szükséges az államháztartásról szóló törvény vonatkozó elő írásainak módosítása

A 2. §-hoz

Hatályba léptet ő rendelkezés .



Hegedűs Lorántné
országgyű lési képvisel ő

Képviselő i önálló indítvány

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Mellékelten — Magyarország Alaptörvénye 6 . cikk (1) bekezdése alapján — benyújtom az
államháztartásról szóló 2011 . évi CXCV. törvény módosítása az átlátható gazdálkodás
elvének biztosítása érdekében című törvényjavaslatot .

A törvényjavaslat indokolását csatolom .

Budapest, 2016 . április 11 .

Tisztelettel :

Heged'' Lorántné

országgyű lési képviselő

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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