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Képviselői önálló indítvány

2004. évi . . . törvény

a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról

1 .§

A választási eljárásról szóló 1997 . évi C . törvény a következő úi címmel és 125/A . §-sal
egészül ki :

"Népszavazási kampány

125/A . § (1) A kezdeményezést benyújtók, álláspontjuknak a választópolgárokkal történő
megismertetése céljából, központi költségvetési támogatásra jogosultak

(2) Ha a Kormány a népszavazásra bocsátott konkrét kérdésben a népszavazást
kezdeményezőkkel ellentétes álláspontot képvisel, a kezdeményezést benyújtók olyan mértékű
költségvetési támogatásban részesülnek, amekkora összeget a Kormány saját álláspontjának a
választópolgárokkal történő megismertetésére a központi költségvetésből fordíthat .

(3) A költségvetési támogatásra országosan fordítható pénzeszköz összegét - ha nem a
Kormány a kezdeményező, akkor beleértve a Kormány által a népszavazási kampányra
fordítható összeget is - az Országgyűlés a népszavazást elrendelő határozatában állapítja meg .

(4) A kezdeményezést benyújtók részére a költségvetési támogatás kiutalását egy összegben a
Pénzügyminisztérium vagy az általa kijelölt pénzintézet végzi .

(5) A költségvetési támogatás felhasználásáról a kezdeményezést benyújtóknak a
népszavazást követő 30 napon belül el kell számolniuk a kifizető helyen .

(6) A kezdeményezést benyújtóknak, valamint - ha nem a Kormány a kezdeményező - a
Kormánynak a népszavazást követő 60 napon belül a Magyar Közlönyben nyilvánosságra
kell hozniuk a népszavazási kampányra fordított állami pénzeszközök összegét és
felhasználásának módját .

(7) A népszavazási kampányra fordított állami pénzeszközök felhasználását az Állami
Számvevőszék a népszavazást követő egy éven belül hivatalból ellenőrzi ."

2.§

Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba, és a hatályba lépését követően elrendelt
országos népszavazásokon kell alkalmazni .



Indokolás

A december 5-i népszavazások kapcsán jelenleg folyó népszavazási kampányokban a
Kormány jelentős összeget fordított közpénzekből a választók befolyásolására, azaz érdemben
beavatkozott a kampányba. Álláspontom szerint demokráciánk jövője szempontjából is
veszélyes, ha közpénzekből egyoldalúan befolyásolják a választópolgárokat, olyan
népszavazásra bocsátott kérdések esetében, ahol a döntést a választópolgároknak kell
meghozni .

Elfogadhatatlannak tartom, hogy a Kormány dönti el, hogy melyik álláspont támogatására
fordít közpénzt és melyikre nem, ráadásul ezen költségvetési pénzeszközök mértékét is
önhatalmúan a Kormány határozza meg bármiféle Országgyűlési felhatalmazás és ellenőrzés
nélkül.

Az Európai Unió számos országában a népszavazásra bocsátott kérdés támogatói és ellenzői
között egyenlő arányban osztják el a kampányra felhasználható költségvetési forrásokat .

A mostani kampány negatív tapasztalataiból kiindulva szükségesnek tartom tehát, hogy a
jövőben az Országgyűlés a népszavazás elrendelésével egyidejűleg döntsön a kampányra
fordítható költségvetési támogatás mértékéről úgy, hogy a népszavazás kezdeményezőinek és
az azt esetleg ellenző Kormánynak egyenlő mértékű költségvetési források álljanak
rendelkezésre .
A törvényjavaslat arról is rendelkezik, hogy ezen állami pénzeszközök elköltésének
átláthatósága biztosított legyen .

Budapest, 2004 . november 29.
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