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Napirendi javaslat  

1. Az offshore vállalkozásoknak a közpénzek felhasználásából való 
kizárásához szükséges törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/16. 
szám)  
(Dr. Schiffer András és Schmuck Erzsébet (LMP) képviselők önálló 
indítványa) 
(Döntés tárgysorozatba-vételről) 

2. Egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/168. szám)  
(Manninger Jenő és dr. Szűcs Lajos (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ. 32. § (2) bekezdése alapján) 

3. A bizottsági alelnöki helyettesítési sorrend meghatározása (a HHSZ. 109. § 
(2) bekezdés alapján) 
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 04 perc) 
 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása  

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntök mindenkit a Gazdasági bizottság mai ülésén. A jelenléti ív 
alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, így munkánkat elkezdjük.  

Valamennyi képviselőtársam megkapta a mai ülésre szóló meghívót, amelyben 
a napirendipont-javaslatok szerepelnek. Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatosan 
van-e valakinek felvetése, kérdése. (Nincs jelzés.) Kérdezem, ki az, aki elfogadja a mai 
ülésünk napirendjét? Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Ellenvélemény, tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt, a bizottság egyhangú 
döntésével elfogadta a mai napirendjét. 

Az offshore vállalkozásoknak a közpénzek felhasználásából való 
kizárásához szükséges törvénymódosításokról szóló 
törvényjavaslat (T/16. szám) (Döntés tárgysorozatba-vételről) 

Az első napirendi pontunk az offshore vállalkozásoknak a közpénzek 
felhasználásából való kizárásához szükséges törvénymódosításokról szóló 
törvényjavaslat, melynek benyújtója dr. Schiffer András és Schmuck Erzsébet 
képviselők. Schiffer András képviselő úr eljött személyesen, köszöntöm a bizottság 
ülésén, és meg is adom a szót, mint a törvényjavaslat benyújtójának. 

Dr. Schiffer András (LMP) szóbeli kiegészítése 

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Az általunk 
beterjesztett törvényjavaslatot leginkább egy ilyen mátrixban tudnám ábrázolni. Az 
offshore-nak mind a két fajtáját célba veszi, tehát ami itt a miniszteri meghallgatáson 
előjött, hogy többféle értelemben vett offshore vállalkozásról is beszélhetünk, 
másrészt egyszerre szól arról, hogy állami, önkormányzati szervek, cégek ne 
köthessenek szerződéseket ilyen offshore hátterű cégekkel, de arról is, hogy 
semmiféle támogatást ne lehessen adni ilyen cégeknek, uniós fejlesztési támogatást 
sem. 

Tehát nagyon méltánylandó itt a kancelláriaminiszternek a nekiveselkedése, de 
mi jobban bíznánk abban, hogy ha törvény tiltaná meg, hogy uniós forrásoknak akár 
csak a környékére mehessenek offshore vállalkozások. 

Harmadrészt nemcsak ügyleteket tilt, hanem a nyilvánosságot is megköveteli 
ez a javaslat, függetlenül attól, hogy nem offshore-ral köti meg a szerződést akár a 
fejlesztési támogatást kifizető költségvetési szerv, akár pedig a köztulajdonban álló 
gazdasági társaság. Tehát függetlenül attól, hogy ki a szerződő partner, hogy ha 
köztulajdonban álló gazdasági társaság, illetve egy költségvetési szerv szerződést köt, 
akár támogatási, akár egy normál adásvételi, bérleti szerződést köt, a szerződés 
érvényességének elmaradhatatlan kelléke az is, hogy ezek a szerződések kikerüljenek 
az állami, önkormányzati szerv honlapjára. 

Szeretném azt is elmondani, hogy itt a miniszteri meghallgatáson is felmerült, 
hogy kétféle értelemben használjuk az offshore-t. Van az az értelmezés, ami 
megjelenik az Alaptörvényben, illetve az Alaptörvény alapján a nemzetivagyon-
törvényben, tehát hogy nem átlátható gazdálkodó szervezetről van szó. Mondhatnám 
azt is, hogy tulajdonképpen ez a javaslat nem más, mint az Alaptörvényben írott 
kötelezettségnek egy kiteljesítése. Viszont van az offshore-nak egy olyan tartománya, 
ami arról szól, hogy ugyan átlátható a struktúrája, tudjuk azt, hogy kik a 
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tulajdonosok, viszont olyan államban, olyan területen, nagyon sokszor függő 
területen van bejegyezve a vállalkozás, aminél nyilvánvalóan az adókikerülés, az 
úgynevezett adóoptimalizálás a cél.  

Fel is soroltuk a-o) pontig, hogy melyek ezek a területek a mai nemzetközi 
adógyakorlat alapján. Legnagyobb szomorúságunkra Ciprust nem tudjuk feltüntetni, 
merthogy uniós tagállam, jóllehet nemcsak Seszták Miklós, hanem korábban Simor 
András és Bajnai Gordon kapcsán is Ciprus merült fel mint egy ilyen kedvelt 
adóparadicsom. Ezt nem tudjuk megtenni az uniós szabályok miatt, emiatt eléggé 
bánatosak is vagyunk, de például már Guernsey-t és Jersey-t belevettük a szórásba, 
tehát mindazokat az adóparadicsomokat, amiknél nyilvánvaló, hogy ha ott valaki 
vállalkozást létesít, akkor az adóelkerülés a célja. 

Tehát azt mondjuk, hogy a jövőben például az e) pont alatt szereplő Belize-ben 
bejegyzett céggel ne szerződhessen történetesen a Belváros-Lipótvárosi 
Önkormányzat sem mondjuk egy ingatlan eladására, ugyanakkor ne csak állami, 
hanem uniós fejlesztési támogatást se lehessen adni se belize-i hátterű cégnek vagy 
Seychelle-szigeteki cégnek, mint ami tavaly tavasszal kiderült, de ugyanakkor olyan 
cégeknek sem, amelyek lehet, hogy nem ezekben az adóparadicsomokban vannak 
bejegyezve, viszont a tulajdonosi struktúrájuk átláthatatlan. 

Összességében kettős célja van ennek a javaslatnak. Az egyik az, hogy a 
korrupciónyomást fékezzük meg, ennek az egyik ellenszere az átláthatóság, tehát 
hogyha ezek az ügyletek nyilvánosak, hozzáférhetőek, a másik pedig az, hogy ha az 
offshore lovagokat a magyar gazdaságból, de legalább első lépésben a közpénzek 
környékéről kiseprűzzük. 

A másik politikai célja ennek a javaslatnak pedig az, hogy Magyarország 
függőségének az egyik jelentős oka abban keresendő, hogy részben korrupciós 
pénzek, részben pedig egész egyszerűen az ország kifosztása olyan pénzszivattyúkon 
keresztül zajlott az elmúlt 25 évben, amelyek különböző offshore paradicsomokba 
vezettek. A magyar államadósságnak két és félszerese vándorolt ki a rendszerváltás 
óta ilyen offshore paradicsomokba. Ezeket a szivattyúkat el kell zárni. Ezt célozza a 
törvényjavaslat, és ez egyébként mind az alaptörvényi előírással, mind pedig a 
kormány szavakban hirdetett eltökéltségével teljes mértékben összhangban áll. 

Úgyhogy én egyelőre azt kérem, ennyit kérhetek, hogy tárgysorozatba vegyék, 
tehát az Országgyűlés foglalkozzon ezzel a törvényjavaslattal. Köszönöm. 

Határozathozatal a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a 
törvényjavaslat tárgysorozatba-vételével kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük. 
(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor szavazásra teszem fel a kérdést. Ki az, aki 
támogatja, hogy Schiffer András és Schmuck Erzsébet képviselők indítványát 
tárgysorozatba vegye a bizottság, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 2 
szavazat. Köszönöm szépen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem. Köszönöm 
szépen. Tehát a bizottság nem támogatja. 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezárjuk. Köszönjük szépen, képviselő úr, hogy 
eljött a bizottság ülésére. 

Áttérünk a 2. napirendi pontunkra.  

Egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények 
módosításáról szóló T/168. számú törvényjavaslat (Döntés részletes 
vita lefolytatásáról a HHSZ. 32. § (2) bekezdése alapján)  

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat részletes vitára bocsátásáról kell döntenünk. Kérdezem a 
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képviselőtársakat, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdésük. Ennek a 
törvényjavaslatnak a gazdája kijelölt bizottság, a Költségvetési bizottság, de miután 
részben a Gazdasági bizottsághoz is tartoznak ezzel kapcsolatos feladatkörök, ezért a 
bizottságunk is tárgyalja ezt, és azt kérjük, hogy ebben a törvényjavaslatban részletes 
vita lefolytatásra kerüljön. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? (Nincs jelentkező.) Ki az, 
aki támogatja a részletes vitára bocsátást, illetve annak a lefolytatását? (Szavazás.) 7 
igen, 2 ellenszavazat mellett a bizottság támogatja, hogy részletes vita lefolytatására 
kerüljön sor az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat tekintetében, amely a T/168. sorszámot viseli. 
Ezzel a 2. napirendi pontunknak is a végére értünk.  

A bizottsági alelnöki helyettesítési sorrend meghatározása (a 
HHSZ. 109. § (2) bekezdés alapján) 

A 3. napirendi pontban a bizottsági alelnöki helyettesítési sorrendre elnök úr 
tett javaslatot. A helyettesítés sorrendjének az általa javasolt képe: első helyen 
jómagam, második helyen L. Simon László alelnök úr, a harmadik helyen ugye 
Seszták Miklós volt korábbi alelnökünk, akinek a helyére most miniszteri megbízatása 
kapcsán nyilván egy új KDNP-s delegált érkezik a bizottságba, negyedik helyen Tóth 
Csaba alelnök úr és ötödik helyen Z. Kárpát Dániel szerepel.  

Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel. (Nincs 
jelentkező.) Aki elfogadja ezt a helyettesítési sorrendet, az kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú döntéssel a bizottság elfogadta az alelnöki 
helyettesítési sorrend meghatározását. Ezzel a 3. napirendi pontunkkal is végeztünk.  

Egyebek 

A 4. napirendi pontunk az egyebek. Van-e valamelyik képviselőtársamnak 
felvetése az egyebek kapcsán? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor 
megköszönöm a mai napra a munkájukat. Mindenkinek eredményes, szép napot 
kívánok. A bizottsági ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 12 perc)  

   
 

Bánki Erik 
a bizottság alelnöke 

 
 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva és Lajtai Szilvia  


