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A jogalkotó az Alaptörvény „Közpénzek” címében a közvagyonnal, közpénzekkel való 

gazdálkodás alkotmányos alapelvei között a 38. cikk (4) bekezdésében és a 39. cikk (1) 

bekezdésében fektetette le a közpénzek felhasználásával szemben támasztott átláthatósági 

követelmények keretszabályait. Az előbbi bekezdés a nemzeti vagyon átruházására vagy 

hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését megtiltja olyan szervezettel, amelynek 

tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint az átruházott vagy hasznosításra átengedett 

nemzeti vagyon kezelésére vonatkozó tevékenysége nem átlátható. Az utóbbi bekezdés a 

központi költségvetés vonatkozásában tiltja meg, hogy abból támogatást nyújtsanak, vagy 

megkötött szerződés alapján kifizetést teljesítsenek, amennyiben ezen pénzmozgásokra olyan 

szervezet részére kerülne sor, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint a 

támogatás felhasználására irányuló tevékenysége átlátható. 

Az Alaptörvény nevezett bekezdései bármilyen korlátozás nélkül 2012. január 1-jén 

lépnek hatályba; átmeneti rendelkezések hatályukat nem korlátozzák az Alaptörvény hatályba 

lépését követően létrejövő jogviszonyokra, tekintettel az tulajdonosi szerkezet átláthatóságára 

figyelemmel újnak nevezhető kötelezettség bevezetésére. 

Az Alaptörvényben foglalt átláthatósági követelmény a fenti cikkekkel összhangban 

történő érvényesítése érdekében az állami és helyi önkormányzati oldalról elsősorban az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi 

CVI. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, a koncesszióról szóló 

1991. évi XCVI. törvény, míg az átláthatósági norma másik címzettje, a szervezet oldaláról a 

gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény és a cégnyilvánosságról, a bírósági 

cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései 

módosításra szükséges. 



Az átláthatósági követelmény kettős irányából, a szervezet működésének átláthatósága 

kevésbé tűnik problematikusnak, hiszen az cégjogi, számviteli jogszabályok illetve 

szerződésben vállalt tájékoztatási kötelezettség alapján eddig is fennállt, illetve jelentősebb 

nehézség nélkül megteremthető volt. Az igazi fejtörést a szervezet tulajdonosi szerkezete, 

felépítése átláthatóságának megteremtése okozza. Utóbbi esetben ugyanis az átláthatóság 

értelmezése sem egyértelmű; azaz kérdésként merülhet fel, hogy a jogalkotó szándéka a 

relatív (a szervezet közvetlen tulajdonosi körének igazolása) avagy az abszolút átláthatóság (a 

szervezet természetes személy vagy államig visszavezethető, teljes tulajdonosi láncolata 

elemeinek igazolása) előírására irányult-e. 

Az említett cikkek alaptörvénybeli elhelyezéséből rendszertani értelmezéssel arra lehet 

következtetni, hogy a jogalkotó szándéka vélhetően az abszolút átláthatóság előírására 

irányult, hiszen relatív átláthatóság követelménye esetén egy közbeiktatott esetleges projekt 

társasággal képzett plusz tulajdonosi láncszem esetén a támogatási, egyéb szerződéses 

jogviszony végső haszonhúzójának személye nem feltétlenül lenne megállapítható. 

Amennyiben azonban az említett cikkeket akként értelmezzük, hogy azok az abszolút 

átláthatóságot írják elő, úgy mind a belföldi, mind a külföldi alapítású szervezet tulajdonosi 

szerkezetének, felépítésének igazolhatóságának nehézségei merülnek fel. Vannak – illetve 

más országok társasági, cégjogi szabályai alapján lehetnek – ugyanis olyan társasági jogi 

jogalanyok, társasági típusok, amelyek esetében a cégnyilvántartás (illetve annak megfelelő 

nyilvántartás) nem tartalmazza a társaság tagjainak (részvényeseinek) az azonosításra 

alkalmas adatait és azokat egyéb nyilvántartásból (részvénykönyv) sem lehet megállapítani. 

Azaz előfordulhat, hogy ilyen szervezet (társaság) – esetleg önhibáján kívül – nem 

tudja teljesíteni a tulajdonosi szerkezet átláthatósága érdekében támasztott igazolási 

kötelezettségét, és ezért jövőbeli jogviszonyok esetében azok alanyi köréből kiesik, már 

létrejött jogviszonyok esetén esetleg a jogviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelő 

eljárása ellenére nem részesülhet támogatásban, illetve szerződéses kifizetésben. 

A belföldi társasági jogi szabályokban az átláthatóság ellen ható lehetőségek szűkítése, 

esetleges kiiktatása érdekében felvethető – többek között – a részvények üres forgatmánnyal 

való átruházása kizárásának a lehetősége (a bemutatóra szóló értékpapírok kibocsátásának 

kizárásához hasonlóan) valamint a cégjogi szabályok vonatkozásában – többek között – 

abszolút átlátható tulajdonosi szerkezetet önkéntes alapon igazolni engedő szabályozás 

kialakításának a lehetősége. 

A fentiekre – különösen az önhiba esetleges hiányára tekintettel – érdemes vizsgálni 

az átláthatóság követelményének nem teljesítése esetén az Alaptörvény alapján alkalmazandó 



jogkövetkezmények és az uniós jog – különösen a letelepedés szabadságának – összhangját, 

figyelemmel az uniós jog elsőbbségére, a belső jog uniós joggal összhangban való 

értelmezésének kötelezettségére és az EU Bíróság legújabb gyakorlatára (lásd C 196/04. sz. 

[Cadbury Schweppes] ügyben hozott bírósági ítéletet). 

Konklúzió: az Alaptörvényben foglalt átláthatósági követelmény érvényesülését 

elősegítő törvényi részletszabályok megalkotása során a relatív és az abszolút átláthatóság 

szélsőségei közötti arany középút meglelése a feladat annak érdekében, hogy az Alaptörvény 

e cikkei az uniós joggal összhangban valósíthassák meg céljukat, azaz biztosítsák a közpénzek 

felhasználásának átláthatóságát, különös tekintettel a már létrejött jogviszonyokra. 

 


