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Határozati javaslat címe: A FIDESZ kampánykiadásait feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „A FIDESZ
kampánykiadásait  feltáró  vizsgálóbizottság  létrehozásáról”  címmel  a  mellékelt  határozati
javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2017. (.....) OGY határozat 

A FIDESZ kampánykiadásait feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról

Az  Országgyűlés  az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  24-27.  §-ai  alapján  a
FIDESZ kampánykiadásait feltáró vizsgálóbizottság elnevezéssel vizsgálóbizottság létrehozásáról
határoz, az alábbiak szerint:

1.  A vizsgálóbizottság  (a  továbbiakban:  Bizottság)  tevékenysége a  Fidesz  által  a  2010 és  2017
között folytatott kampánytevékenységekre, továbbá a MAHIR Cityposter és a 2010. és a 2014. évi
országgyűlési választásokon jelöltet állító pártok között a 2010 és 2017 közötti időszakban létrejött
szerződések tartalmának és végrehajtásának vizsgálatára terjed ki.

2. A vizsgálat kiterjed különös tekintettel a következőkre:

a)  A  2010-es  országgyűlési  választást  megelőző  kampányban  a  FIDESZ  által  elkövetett
tevékenységek eredményeképpen mekkora kár érte a magyar adófizető állampolgárokat?

b) A Mahir Cityposterrel kötött 98 milliós szerződésből miért csak 36 milliót vallott be a FIDESZ az
Állami Számvevőszéknek a 2010. évi választást követően?

c) Milyen indokok állhatnak amögött, hogy a FIDESZ a kampányköltéseket illetően valótlanságokat
állított?

d) Az a)-c) pontban foglalt jogsértések megvalósítása kinek állt az érdekében?

e)  Pontosan  kitől  és  mekkora  összegű  kampánytámogatást  kapott  a  FIDESZ  a  2010-es
országgyűlési választást megelőző kampányában?

f) Pontosan kitől és mekkora összegű kampánytámogatást kapott a FIDESZ a 2014-es országgyűlési
választást megelőző kampányában?

g) A mélyen a piaci ár alatt, vagy akár ingyen nyújtott hirdetőfelületek és szolgáltatások mennyiben
befolyásolták a 2010-es, valamint a 2014-es választási eredményeket?

3. A Bizottság működésének kezdetén maga határozza meg eljárási rendjét és vizsgálati módszereit,
az 50/2003. (XI. 5.) AB határozatban foglaltak figyelembevételével.

4. A Bizottság tevékenységéről 2017. december 15-éig jelentést készít, amely tartalmazza

a) a vizsgálóbizottság feladatát,

b) a vizsgálóbizottság által alkalmazott eljárási rendet és vizsgálati módszereket,

c) a vizsgálat során feltárt tényeket, bizonyítékokat,

d)  az  együttműködésre  kötelezettnek  a  vizsgálóbizottság  ülésén  tett  észrevételeit  a  vizsgálat
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módszereire és megállapításaira vonatkozóan,

e) a vizsgálóbizottság tagjának a vizsgálóbizottság ülésén tett észrevételeit a vizsgálat módszereire
és megállapításaira vonatkozóan,

f)  a  vizsgálóbizottság  által  vizsgált  üggyel  kapcsolatos  megállapításokat,  a  szükséges
intézkedésekre vonatkozó javaslatokat.

5. A Bizottság 10 tagból áll. A tagokra a képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást a következők
szerint: FIDESZ: 3 fő, KDNP: 2 fő, JOBBIK: 2 fő, MSZP: 2 fő, LMP: 1 fő.

6.  A  Bizottság  elnökének,  alelnökeinek  és  tagjainak  megválasztására  a  képviselőcsoportok
vezetőinek javaslata alapján a Házbizottság terjeszt elő javaslatot az Országgyűlésnek, amelyről az
vita  nélkül  határoz.  A Bizottság  elnökére  az  ellenzéki  képviselőcsoportok  közül  a  Jobbik,  két
alelnökére a Fidesz és az MSZP terjeszt elő javaslatot a bizottsági tagságra jelöltek köréből.

7.  A Bizottság megbízatása kiterjed minden, e határozat pontjait  érintő vizsgálatra,  és az ennek
alapján szükséges intézkedésekre, illetve az azokra vonatkozó javaslattételre. A Bizottság a munkája
során  —  figyelemmel  Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  25.  §-ára  és  az
Alkotmánybíróság  50/2003.  (XI.  5.)  AB  határozatára  –  a  feladatával  összefüggésben
meghallgatásokat  tarthat,  iratokat  kérhet  be.  A  kért  adatokat  mindenki  köteles  a  Bizottság
rendelkezésére bocsátani, illetőleg köteles a Bizottság előtt megjelenni.

8.  A Bizottság  tagja  a  Bizottság  döntése  alapján külön felhasználói  engedély nélkül  jogosult  a
Bizottság feladatának ellátásához szükséges minősített adatfelhasználására.

9. A Bizottság feladatának ellátásához szakértőket vehet igénybe. A szakértői kutatások költségeit az
Országgyűlés fedezi költségvetéséből.

10.  A  Bizottság  megbízatása  a  tagjainak  megválasztásáról  szóló  országgyűlési  határozat
közzétételekor kezdődik.

11. A Bizottság megbízatása a 4. pont szerinti jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési határozat
meghozataláig, illetve a jelentés benyújtására nyitva álló határidő eredménytelen elteltéig tart. A
jelentés  benyújtását  követően  a  Bizottság  tevékenysége  a  Határozati  Házszabály  szerinti
előterjesztői jogok gyakorlására terjed ki.

12. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
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Általános indokolás

A közelmúltban  merültek  fel  adatok  arra  vonatkozóan,  hogy  a  FIDESZ  2010-es  választási
kampányában Orbán Viktor és pártvezető társai jogsértő módon jártak el. Kiderült ugyanis, hogy
a  Fidesz  kampányát  szervező  Hír  TV  Műsorszolgáltató  és  Hirdetésszervező  Zrt.  mostani
vezetése nem találja annak nyomát, hogy hét évvel ezelőtt költségeket számláztak volna ki a
FIDESZ-nek.  Ezek  alapján  tehát  a  Hír  TV által  nyújtott  kampány teljesen  ingyen  történt  a
FIDESZ számára. Ez a cselekménysorozat felveti a pártfinanszírozással kapcsolatos szabályok
megsértését.

Mint ismert, a FIDESZ Kormány 2017 júniusában alkotmányellenesen elérte, hogy a jövőben a
Jobbik  ne  hirdethessen  a  plakáthelyeken.  A FIDESZ kritizálta,  hogy a  JOBBIK  túlságosan
olcsón „listaár alatt” kaphatja meg a plakáthelyeket. Arra azonban ekkor még nem gondoltak,
hogy előbb-utóbb a saját csapdájukba fognak beleesni. Nem számoltak azzal, hogy a 2010-es
kampányköltéseik előkerülnek, amely miatt titkolózásra, hazudozásra kényszerülnek. Mégpedig
azért, mert 2010-ben plakátonként a Jobbik adataiból kalkulálható árnak csak az 58 százalékát
kellett megfizetnie a FIDESZ-nek, tehát a mostani listaárakon kb. 1 milliárd forintot kellett volna
adniuk  azért,  amiért  a  valóságban  csak  23  milliót  (nagyjából  5000  Ft/darabos  egységárat)
fizettek.  Sőt,  az  előkerült  adatok  alapján  egyébként  úgy tűnik,  1300 plakátot  számla  nélkül
helyeztek ki annak idején.

Ami tovább bonyolítja a jelenlegi kormánypárt helyzetét, hogy csak harmadakkora ráfordítást
jelentettek le az Állami Számvevőszéknek a 2010-es országgyűlési választás kültéri reklámjairól,
mint amekkora összeg a Mahir Cityposterrel kötött,  2010. március-áprilisi időszak számláján
valójában szerepel.

A Fidesz 2010-es csalása felveti annak a gyanúját, hogy 2014-ben is játszottak a számokkal,
mivel a Fidesz 2014-ben ugyanattól a cégtől ugyanakkora mennyiségben bérelt óriásplakátot. A
Kormány  által  kezdeményezett  népszavazás  kampányának  ellenőrzése  is  része  a  bizottság
tevékenységének,  mivel  ez  az  időszak  is  vizsgálatra  szorul  a  megadott  időintervallumra
tekintettel.  Ezen  túl  bármely  más,  a  jelzett  időszakban  történt  tevékenység  vizsgálata  is
beletartozik a bizottság tevékenységi körébe.

A fent jelzett problémák tisztázása érdekében a vizsgálóbizottság megalakítása indokolt.
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