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А pártok részére nyújtott állami források visszafizetésének elmulasztásával kapcsolatos

jogkövetkezményekről

I.

А pártok működésérő l és gazdálkodásáról szóló 1989 . évi XXXIII . törvény módosítása

1. §

(1) А pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXХIII. törvény (a

továbbiakban: Ptv.) 2 . § (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(3) Párt alapítója és tisztségviselője csak olyan személy lehet, aki az országgyűlési

képviselők választásán vagy а helyi önkormányzati képvisel ők és polgármesterek választásán

választható . Nem lehet párt alapítója és tisztségviselője, aki korábban olyan párt alapítój a

vagy а pártot érintő vagyoni kérdésekben döntési jogkörrel rendelkező tisztségviselöje volt,

amelynek az állammal szemben állami támogatás igénybevételével kapcsolatosan vagy állam i

forrású hitelfelvétel eredményeként tartozása áll fenn, ezen tartozás fennállásának

időpontjáig.”

(2)А Ptv. 8. §-a а következő (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3) Ha а párt а 3 . § (1) bekezdése c) pontjának megfelelően szűnik meg, és а hitelezők

pártvagyonból történő kielégítésére nincs lehetőség, а hitelezői tartozások kielégítéséért а párt

megszűnésének időpontjában а pártot érintő vagyoni kérdésekben d őntési jogkörrel

rendelkező tisztségviselői – а pártvagyon kimerülését követően – saját vagyonukkal

egyetemlegesen felelnek.”

Az országgyű lési képviselők választásáról szóló 2011 . évi CCIII . törvény módosítása

2. §

(1) Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011 . évi CCIII. törvény (a

továbbiakban: Vjt .) I . §-a helyébe а következő rendelkezés lép :

„1 . § Е törvény alkalmazásában :

a) lakóhely: а polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény

szerinti lakóhely, lakóhellyel nem rendelkező állampolgár esetében а tartózkodási hely,

b) párt : а pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény alapján létrehozo tt és

nyilvántartásba vett szervezet ,

c) vezető tisztségviselő : párt elnöke, alelnöke, társelnöke, igazgatója, elnökségének а tagja .”

(2) А Vjt . 2 . § (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :
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„(3) Az országgyűlési képviselők választásán nem választható, aki joger ős ítélet alapján

szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését

tölti . Nem választható továbbá, aki 1989 . október 23 -át követően olyan párt vezető
tisztségviselöje volt, amely jogutód nélkül szűnt meg, korábban az állam tulajdonából

költségvetési támogatásban részesült, és amelynek а választás kitűzésének napján az állammal
szemben olyan tartozása áll fenn, amely állami támogatás igénybevételével kapcsolatosan ,
illetve állami forrású hitel felvétele eredményeként jö tt létre, és а pénzösszegben történő
részesedés időpontjában, illetve а tartozás fennállásának időtartama alatt а pártot érintő
pénzügyi kérdésekben döntési jogkörrel rendelkeze tt . "

А választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI, tőrvény módosítása

3. §

А választási eljárásról szóló 2013 . évi =VI. törvény 135. §-a а következő (3) bekezdéssel

egészül ki :

„(3) Akinek valamely jelöltrő l hitelt érdemlően а tudomására jut, hogy а jelölt 1989. október

23-át követően olyan párt vezető tisztségviselője volt, amely jogutód nélkül szűnt meg,
továbbá korábban az állam tulajdonából költségvetési támogatásban részesült, és amelynek а
választás kitűzésének napján az állammal szemben olyan tartozása áll fenn, amely állam i
támogatás igénybevételével kapcsolatosan, illetve állami forrású hitel felvétele

eredményeként jö tt létre, és а pénzösszegben történő részesedés időpontjában, illetve а
tartozás fennállásának id ő tartama alatt а pártot érintő pénzügyi kérdésekben döntési jogkörrel

rendelkezett, а helyi választási irodánál а jelölt nyilvántartásból való törlése céljábó l

bejelentést tehet . А helyi választási iroda а bejelentéstől számíto tt 15 napon belül törlő vagy

elutasító határozatot hoz és а (2) bekezdésben foglaltak szerint jár e1 . А határozattal szembeni

fellebbezésre és további eljárásra а névjegyzékkel kapcsolatos jogorvoslat szabályai az

irányadóak.”

4. §

Ez а törvény а kihirdetését követő 15. napon lép hatályba .
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Indokolás

Általános indokolás

Az Alaptörvény XXIII . cikk (4) bekezdése alapján „Sarkalatos törvény а választójogot vagy
annak teljességét magyarországi lakóhelyhez, а választhatóságot további feltételekhe z
kötheti .” А javaslat aпа tesz kísérletet, hogy ne maradjanak jogkövetkezmények nélkül а
közvagyont párt-státusz mögé bújva megkárosító magatartások .
А jelenleg hatályos szabályozás szerint а civil szervezet (így а párt) alapítója, tagja а
vagyoni hozzájárulásának megfizetésén túl – а szervezet tartozásaiért saját vagyonával nem
felel. Az а tevékenység azonban, miszerint egy párt állami támogatást vesz igénybe, illetv e
állami forrásból hitelt biztоsítаnak számára, és ezekkel а fogyásokkal nem számol el, joggal
való visszaélést eredményez. А helyzetet súlyosítja, ha az ilyen szervezet (vagy jogutód
nélküli megszűnése után annak tisztségvisel ői új névvel, új formációban) а következő
országgyűlési választáson is indulni kíván, tehát az állammal szemben fennálló tartozási
mellett а törvény erejénél fogva még további állami támogatásra lesz jogosult. Szükséges
tehát kizárni azt, hogy а közpénzből nyújto tt foпások visszafizetésének elmulasztásáér t
felelős személyek új pártot alapíthassanak, továbbá az ezen összegek behajtása érdekében ,
eltérve а civiltörvény szabályaitól (amelyre а törvény lehetőséget is ad), ki kell mondani, hogy
ilyen esetben а döntésre jogosult vezetők magánvagyonukkal is felelnek а döntésiek nyomán
fennálló párt-tartozásokért.
А fentiek értelmében tehát javasoljuk а pártokról szóló törvény mielőbbi módosítását,
megakadályozva az érintett vezetők általi további közpénztolvajlást .

А pártok mííködéséről szóló szabályozás módosításával párhuzamosan fontosnak tartjuk azt а
rendelkezést is átvezetni, amely szerint választhatósággal kapcsolatos korlátozást is
eredményez а már megalapított szervezetek esetében az állammal szembeni párttartozás
fennállása . А választójogi anyagi és eljárási szabályok közé kerüljön be olyan rendelkezés,
mely alapján nem választható az а személy, aki volt párt vezető tisztségviselőjeként
pártjában állami támogatás igénybevétele, illetve állami forrású hitelfelvétel kapcsán е
tartozás keletkezéséért és vissza nem fizetéséért felelős. Amennyiben ilyen jelölt а
választáson indul és е tény mára kampányban, а választást megelőzően lát napvilágot,
lehetőség van ezt а választási szerveknél bejelenteni . Ha а tény а jelölt megválasztását
követően derül az anyagi jogi szabályozás szerint szílпik meg а választhatóság joga, így а
törvény alapján szűnik meg а képviselői mandátum is .

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

А párttörvény módosításával kimondásra kerül, hogy nem alapíthat újabb pártot és újab b
pártban nem lehet tisztségviselő az а személy, akinek „régi” pártja támogatás-é s
hitelfelvételből eredően állami tartozást halmozott fel – mindaddig, amíg ennek visszafizetése
nem történt meg .
Szabályozásra kerül az is, hogy ilyen helyzetben а visszafizetésért а pártvagyon kimerülését
követően а párt vezetői saját vagyonukkal kötelesek helytállni .
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А 2-3. §-hoz

A fennálló tartozásért felelős személyek nem indulhatnak országgyűlési képviselői
választáson sem, továbbá az ilyen jelöltek а választásból kizárhatóak.

А 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés .
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országgyű lési képviselő

Képviselőiónálló indítvány

Dr. Kővér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Mellékelten —Magyarország Alaptörvénye 6. cikk (1) bekezdése alapján —benyújtom А
pártok részére nyújtott állami források visszafizetésének elmulasztásával kapcsolato s

jogkövetkezményekrő l szóló törvényjavaslatot.

А törvényjavaslat indokolását csatolom .

Budapest, 2014. január 6 .

Tisztelettel :

Szilágyi Györ

(Jobbik Magyarországért Mozgalom)
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