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OGY határozat 40 . § (1) bekezdés

Törvényjavaslat címe: egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgy ú
jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról

A módosító javaslatot tárgyaló bizottság : Gazdasági bizottság

Figyelemmel arra, hogy a törvényjavaslat olyan szerkezeti egységeket, kodifikációs megoldásoka t
tartalmaz - különös tekintettel a több törvényt is érintő számozatlan alcímekre -, amelyek
szerkesztésére a ParLexben alkalmazott informatikai szabály nem nyújt lehetőséget, ezért — a

Házbizottság egyes indítványok elektronikus úton történ v benyújtásáról szóló 1/2017. (IV. 3.) HB

állásfoglalásának 2. § (1) bekezdése szerint – a módosító javaslat is papíralapon kerül benyújtásra .

Módosító javaslat

Módosítópont sorszáma: 1.

A javaslat érintett rendelkezése : 69 . §

Módosítás jellege : elhagyás

[Az Áht. 41. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki :

„(7) A (6) bekezdésben foglaltak alkalmazása szempontjából az a külföldi jogi személy vagy jog i

személyiséggel nem rendelkez ő szervezet, amellyel Magyarország külképviselete a külképvisele t

működtetése, üzemeltetése, fenntartása vagy feladatainak ellátása érdekében visszterhes –

használati, bérleti, lakásbérleti, vállalkozási, közüzemi, közszolgáltatási, tervezési, kivitelezési ,

utazási, pénzügyi, folyószámla, betéti, biztosítási, fuvarozási, megbízási, szállítmányozási, adásvétel i

– szerződést köt, – a megkötött szerz ődés vonatkozásában – átlátható szervezetnek min ősül .” ]

Módosítópont sorszáma: 2.

A javaslat érintett rendelkezése : 70. §

Módosítás jellege : elhagyás

[Az Áht. 111. §-a a következő (35) bekezdéssel egészül ki :

„(35) Az egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos

módosításáról szóló 2017 . évi	 törvénnyel (a továbbiakban : Módtv.) megállapított 41. § (7)

bekezdését a Módtv. hatálybalépése napján hatályos visszterhes szerződések tekintetében is

alkalmazni kell .”]
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Indokolás

1.

Az egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolato s
módosításáról szóló T/17566 . számon benyújtott törvényjavaslat arra világít rá, hogy a
külképviseletek – az offshore cégekkel való bárminem ű üzletelés tilalmát – nem tartották be, az t
a jövőben sem kívánják betartani .

A törvényjavaslat 6g . §-a ugyanis nem csupán azt mondaná ki, hogy hiába átláthatatlan eg y
külföldi cég, ha egy külképviselet akar vele visszterhes szerz ődést kötni, akkor a törvény ellenére
átláthatónak kell tekinteni. Mindez zöld lámpát jelentene a korlát nélküli offshore-ozás el őtt, úgy,
hogy azt mind Magyarország Alaptörvénye, mind a nemzeti vagyonról szóló 2o11. évi CXCVI .
törvény, mind az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szigorúan tiltja .

Tartalmi aggályok mellett az is egészen nyilvánvaló, hogy e kiskapu megnyitásával sérülne a
jogrendszer koherenciája is, mivel a megfogalmazás egy célt szolgál : az offshore cégek részére
költségvetési források megfizetését, melyet más jogszabályok tiltanak . Minderre való tekintettel a
szakasz elhagyása javasolt .

2 .

Az x. ponttal szoros tartalmi összefüggésben álló módosító pont a 69 . § hatálybalépéssel
összefüggő rendelkezés elhagyását javasolja .

A 70. § értelmében ugyanis az offshore szervezetekkel való üzletkötést lehet ővé tévő szabályt a
törvényjavaslat hatálybalépésének napján hatályos szerződések tekintetében is alkalmazni kell ,
vagyis összefoglalva: nem csupán offshore cégekkel kívánnak üzletelni a külképviseletek, de má r
ma is kötnek velük szerződéseket. Ezt utólag törvényesíteni a legalapvet őbb jogelvekkel megy
szembe, így a szakasz elhagyása indokolt .

Budapest, 2017. október 4 .
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