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	 /2016. (	 ) OGY határozat a

az offshore cégekkel kapcsolatos szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokró l

Az offshore-ellenes szükséges lépésekr ő l szóló politikai vitanap tapasztalatai egyértelművé
tették, hogy a gazdaság fehérítése, a közpénzekkel való gazdálkodás, továbbá a közhatalma t
gyakorlók jövedelme átláthatóságának növelése érdekében szükség van a z
összeférhetetlenségi szabályok szigorítására .

Ennek érdekében az Országgyűlés

1 . Felkéri a kormányt, hogy az offshore vállalkozások elleni küzdelem jegyében alkosso n
a közhatalmat gyakorlókra nézve szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokat az
alábbiak figyelembe vételével :

a. nem lehet a kormány tagja, aki személyesen, vagy közeli hozzátartozója révé n
érintett offshore vállalkozásban ;

b. nem lehet országgyű lési vagy helyi önkormányzati képviselő , polgármester ak i
saját vagy közeli hozzátartozója tevékenysége révén érintett offshor e
vállalkozásban;

c. az az országgy űlési vagy helyi önkormányzati képviselő, polgármester, aki
mandátuma megszerzését követően válik érintetté, köteles haladéktalanul a z
összeférhetetlenségét bejelenteni, és 30 napon belül azt megszüntetni, vagy
mandátuma megszűnik;

d. az a. és b. pont alkalmazásában hozzátartozó a közhatalmat gyakorló
személlyel egy háztartásban élő házastársa, élettársa vagy egyeneságbel i
rokona .

2 . Jelen határozat a kihirdetése napján lép hatályba.

Indokolás :

Az elmúlt hat évben Magyarországon a döntéshozók és közhatalmi szerepl ők részéről és
segítésével általánossá és elfogadottá vált, hogy közpénzeket és magánvagyonukat offshor e
hátterű cégekbe menekítik a lassan már ipari méret űvé vált adóelkerülés céljából . A határozati
javaslat elsődleges célja, megakadályozni a pénzszivattyúnak a további m űködését azzal ,
hogy azok számára, akik közhatalmat gyakorolnak, a jogalkotásért, és az adózás szabályaiért
felelnek megnehezítse a saját maguk által hozott szabályok kijátszását, aminek
eredményeként jövedelmeiket, nem egészen tiszta, vagy nem tiszta pénzeiket eltüntethetik .
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Határozati javasla t

Dr. Kövér László úr
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök úr !

Mellékelten - az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. § (4) bekezdés e

alapján — benyújtom az offshore cégekkel kapcsolatos szigorúbb összeférhetetlenségi

szabályokról szóló országgyűlési határozati javaslatot .

Budapest, 2016 . június 13 .

Tisztelettel :

Dr. Vadai Ágne s

Demokratikus Koalíció
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