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MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYÉNEK AKÁRHÁNYADI K
MÓDOSÍTÁSA

(az elfogadás dátuma)

§

Az Alaptörvény VIII . cikk (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4) A pártoknak nyilvánossá kell tenniük bevételeik forrását és felhasználását . A pártok
működésének és gazdálkodásának részletes szabályait sarkalatos törvény határozza meg .”

2 . §

Az Alaptörvény 39. cikke a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A választáson jelöltet állító szervezetek kivételével közpénzb ől gazdálkodó szervezetek a
választói akarat befolyásolására irányuló kampánytevékenységet nem folytathatnak és ne m
finanszírozhatnak.”

3. §

Az Alaptörvény jelen módosítása a kihirdetését követ ő nyolcadik napon lép hatályba, és a
hatálybalépését követő napon hatályát veszti .



INDOKOLÁS

Magyarország Alaptörvényének akárhányadik módósításáról szóló javaslatho z

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A magyar demokrácia működésének legnagyobb akadálya évtizedek óta a párt- é s

kampányfmanszírozás rendezetlensége . Ezt a problémakört nem hogy nem oldott meg a közjog i

rendszer teljes újratervezésével a hivatalban lévő Országgyűlés alkotmányozó többsége, hanem bő
egy évvel a 2014-es választások elő tt pontosan ugyanúgy, teljes átláthatatlanságban működhetnek a

pártok bújtatott és kevésbé bújtatott fmanszírozási útjai, és pontosan úgy, csak hatékonyabban

düböröghet a közpénzb ő l folytatott kormánypárti sikerkampány, mint négy, nyolc vagy tizenké t

éve. A helyzet felszámolásának fontos, de természetesen nem egyedüli eszköze lehet a z

Alaptörvény tárgybeli rendelkezéseinek kiegészítése, ezzel a törvényhozó hatalom számár a
alkotmányos szabályozási kényszer létrehozása.

RÉSZLETES INDOKOLÁ S

Az 1 . §-hoz

Az Alaptörvény javasolt módosítása a pártok gazdálkodásának nyilvánosságát tenné — egyébként a z

alaptörvény első nyilvános tervezetével analóg módon —alkotmányos követelménnyé . A Javaslat

elő írja a pártkasszák átlátható ságát annak érdekében, hogy a politika felszabaduljon az oligarchá k

nyomása alól, és a pártpolitika az állampolgári részvétel legalapvetőbb fórumává válhasson.

A 2. §-hoz

Az Alaptörvény kiegészül a közpénzb ől gazdálkodó szervezetek által folytatott politikai

kampánytevékenység tilalmával, amely az okszer ű költségvetési gazdálkodás mellett a pártpolitika i

verseny egyenlőségének is garanciája .

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kövér László úrna k
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény S) cikk (1) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX.

30.) OGY határozat 87 . § (2) bekezdése alapján mellékelten benyújtom a Magyarország

Alaptörvényének akárhányadik módosítása című javaslatot.

Budapest, 2013 . március 4.

(dr. Schiffer Andrá s
független képviselő

(LMP)
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