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Érce£;tt: 2.e35 `! 25.
2013. évi . . . törvény

egyes törvényeknek az állami vezetők és a kormánytisztviselők offshore tevékenységének

tilalmát kimondó módosításáról

1. §

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáró l

szóló 2010 . évi XLIII. törvény 7 . §-a kővetkező (7) bekezdéssel egészűl ki :

„(7) Az állami vezető nem lehet olyan gazdálkodó szervezetben részesedéssel rendelkező tag vagy

részvényes, amely a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti átlátható szervezetnek nem min ősül .”

2.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011 . évi CXCIX. törvény 85 . §-a következő (4a) bekezdéssel

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

minősül .”

3. §

E törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon

hatályát veszti .
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Miközben a fejlesztési miniszter b őszen mantrázza, hogy a kormány határozott lépéseket tett a

közpénzek és magánvagyonok adóparadicsomokba menekítése ellen, a hazai offshore lovago k

zavartalanul portyáznak a kedvező adózású offshore területeken . A letelepedési államkötvényt

forgalmazó vállalkozások nyíltan adóparadicsomokban tevékenykednek. Az offshore lovagok,

például éppen a fejlesztési miniszter államtitkára energiatámogatásokat elosztó állami vezetők

lehetnek. Nem mellékesen olyan cégek kaphatnak vissza nem térítend ő állami támogatást ,

melyeknek nem megismerhető a tényleges tulajdonosa,

Az LMP szerint a szavak helyett elérkezett a tettek ideje, ezért a párt olyan törvényjavaslatot nyúj t

be, ami az állami vezetők és kormánytisztviselők esetén megtiltja az offshore tulajdont .

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1-2. §-okhoz

A törvényjavaslat a nemzeti vagyonról szóló törvényben körülírt offshore-nak nem min ősülő

(átlátható) cégfogalomra hivatkozva az állami vezetők és a kormánytisztviselők tekintetében is új

gazdasági összeférhetetlenségi szabályként mondja ki az offshore cégtulajdon kizártságát .

A 3. §-hoz

Hatálybaléptet ő rendelkezés. Külön átmeneti szabályra egyik jogállási törvény tekintetében sinc s

szükség, mivel az összeférhetetlenség megállapítására irányuló, a hatálybalépést követően

megindítható eljárások eleve méltányos határidőt szabnak az összeférhetetlenségi helyzet

megszüntetésére, így ténylegesen minden érintett esetében egy hónapot jóval meghaladó id őtartam

áll majd rendelkezésre az összeférhetetlenségi helyzet megszüntetésére akár a ténylege s

tulajdonos felfedése útján az offshore jelleg megszüntetésével, akár a tulajdon rész eladásával, aká r

az állami vezetői vagy a kormánytisztviselői jogviszony megszüntetésével történik ez meg .



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Kövér László
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Az Alaptörvény 6 . cikk (1) bekezdése alapján mellékelten benyújtom egyes törvényeknek a z

állami vezetők és a kormánytisztvisel ők offshore tevékenységének tilalmát kimond ó

módosításáról szóló törvényjavaslatot .

Budapest, 2013 . szeptember 25 .
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