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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. ~ (1) bekezdése és 102 . ~ (1) bekezdése alapján a pártok működéséről
és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXX111. törvény és a választási eljárásról szóló 1997 .
évi C, törvény, valamint ezzel összefüggésben egyes más törvények módosításáról T/237 .
számú törvényjavaslathoz a következő

módosító

	

javaslatot

terjesztem elő :

A Javaslat 14 . §-ának az alábbi módosítását javasolom:

14. §

A Ve. 92. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„92. § 1 A fii etlen 'elöltek illetőle a 'elölő szervezetek a választásra 'elöltenként le-fel'ebb
kétmillió forintot fordíthatnak . A figyelembe vehető 'elöltek számát a 91 . 2 bekezdése szerint
kell megállapítani.

4Z [(1)] Minden jelölő szervezetnek és független jelöltnek a választás eredményének jogerőre
emelkedését követő 120 [60] napon belül a Magyar Közlönyben nyilvánosságra kell hoznia a
választásra fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegét, forrását és
felhasználásának módját, így különösen a politikai hirdetés közzétételére, plakát és szórólap
előállítására, plakát elhelyezésére szolgáló felület használatára, valamint választási gyűlés céljára
szolgáló helyszín bérletére fordított kiadásokat .

(3) Az a jelölő szervezet, illetőle fü- eetlen elölt amel illetőle aki az 1 bekezdésben foglalt
szabályt megsértette, köteles a túllépés értékének kétszeresét 15 napon belül a központi
költsé, etés részére befizetni . Az a jelölő szervezet, illetőlez független felölt, amely, illetőleg aki a
(2) bekezdésben foglalt közzétételt határidőben nem teljesítette késedelmi díjat köteles fizetni . A
késedelmi díj mértéke minden naptári nap után, az (1) bekezdés szerint egy jelöltre fordítható
összeg egy százaléka, melyet a központi költségvetés részére kell befizetni .
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f4 [(2)] A 40/A . § (1) bekezdésében meghatározott személynek vagy szervezetnek a (2) [z (1)]
bekezdés szerinti adatokról az ott meghatározott határidőn belül az Országos Választási
Bizottságot kell tájékoztatnia . A tájékoztatásban a Ptv . 4. § (1) bekezdésében meghatározott
természetes személytől vagy a párt által alapított alapítványtól kapott, a személy vagy szerv
kampánytevékenysége kiadásainak fedezésére szolgáló, 50.000 Ft-ot meghaladó értékű
hozzájárulást - a hozzájárulást adó megnevezésével és az összeg megjelölésével - fel kell tüntetni .
A tájékoztatót az Országos Választási Bizottság a honlapján közzéteszi .

~Z [(3)] Az Országos Választási Bizottság a választás eredményének jogerőre emelkedését követő
harminc napon belül megküldi az Állami Számvevőszéknek a (4) [(2)] bekezdés, valamint a
40/A . §, a 41 /A . 5, a 42 . j, a 42/A . § és a 44 . § alapján kezelésében levő adatokat .

[(4)] A választásra fordított állami és más pénzeszközök felhasználását - az (5) [(3)]
bekezdésben meghatározott adatokat is felhasználva - az Állami Számvevőszék a választás
második fordulóját követő egy éven belül az országgyűlési képviselethez jutott jelölő szervezetek
és független jelöltek tekintetében hivatalból, egyéb jelölő szervezetek és független jelöltek,
valamint a 40/A . § (1) bekezdésében meghatározott személyek vagy szervezetek tekintetében a
választáson indult jelölt vagy jelölő szervezet kérelmére ellenőrzi . Az ellenőrzés iránti kérelmet a
választás második fordulóját követő 3 hónapon belül lehet benyújtani . A kérelemhez bizonyítási
indítványt kell csatolni .

j7 [(5)] Az Állami Számvevőszék a jelölő szervezet, a független jelölt, illetve a 40/A . § (1)
bekezdésében meghatározott személy vagy szervezet által szolgáltatott adatok mellett az (5) [(3)]
bekezdésben meghatározott, valamint egyéb, tudomására jutó adatokat ellenőrzése során
felhasználhatja .

Q8 [(6)] Ha a jelölő szervezet, a független jelölt vagy a 40/A . § (1) bekezdésében meghatározott
személy vagy szervezet által szolgáltatott adatok, illetve az (5) [(3)] bekezdésben meghatározott
adatok egyes kampánykiadások tekintetében attól eltérő árat tartalmaznak, mint amelyet független
felek összehasonlítható körülmények esetén egymás között érvényesítenek vagy érvényesítenének
(a továbbiakban: szokásos piaci ár), az Állami Számvevőszék az ellenőrzése során a szokásos piaci
árat veszi figyelembe .

Q [(7)] Az a jelölő szervezet, független jelölt, illetve a 40/A . § (1) bekezdésében meghatározott
személy vagy szervezet, akinek vagy amelynek a kampánykiadásait a [z (1) vagy] (2) vagy (4)
bekezdésben meghatározott tájékoztatóban szereplő bevételek nem fedezik, a különbözet
összegének kétszeresét - a (3) bekezdésben foglalt túllépés összegétől függetlenül - a központi
költségvetés részére köteles befizetni.

(10) [(8)] Az a jelölő szervezet vagy független jelölt, aki a 41/A . S (2) bekezdésében
meghatározott kiadásokat nem a kampányszámlájáról történő átutalással teljesíti, a törvény szerint
átutnlással teljesítendő kiűzetés összegének kétszeresével megegyező összeget a központi
költségvetés részére köteles befizetni.

(11) [(9)] A (9)-(10) [(7)-(8)] bekezdésben meghatározott befizetési kötelezettség az azt követő
15. napon válik esedékessé, amikor a kötelezettség fennállását az Állami Számvevőszék
megállapítja. Késedelem esetén a tartozást adók módjára kell behajtani .

(12) A (3),valamint a (9)-(10)_belcezdésben foglaltak teljesítéséért közös jelölt,_illetőle- közös lista
állítása esetén a jelölő szervezetek egyetemlegesen felelősek ."



INDOKOLÁS

A Javaslat - megtartva a felhasználható összeg maximumát - felemeli az egy jelöltre jutó összeg
mértékét, a jelenlegi egy millió forintról jelöltenként kétmillió forintra .

A törvény jelenleg csak a felhasználható összeg túllépését szankcionálja (a túlköltés „kétszeres"
visszafizetése) - a módosítás ennek megtartására tesz javaslatot . E mellett a Javaslat lehetőséget
teremt arra is, hogy a közzétételi kötelezettség elmulasztása is (hasonlóan a túlköltekezéshez)
szankcionálható legyen. Az Állami Számvevőszék jelentéseiből megállapítható, hogy - főként az
időközi országgyűlési képviselőválasztások esetében - rendszeresen előfordul a késedelmes
közzététel vagy annak elmulasztása. Ezzel együtt pedig a javaslat a közzététel határidejét - a
jelenlegi 60 helyett 120 napra bővítve - rugalmasabban, ugyanakkor szankcióhoz kötötten
állapítaná meg .

A Javaslat a közzététel elmulasztását tételes szankcióhoz köti, a késedelem időtartamához is
kapcsolódó napi összeg meghatározásával. A késedelmi díj mértéke minden naptári nap után, az
egy jelöltre fordítható összeg egy százaléka, melyet a központi költségvetés részére kell befizetni .
A tartozást befizetésének elmulasztása esetén adók módjára kell behajtani és azt az első választók
felkészítésére kell felhasználni .

A Javaslat szabályozza a költségvetési támogatás felhasználásáról szóló elszámolás, valamint az
ezen felül felhasznált választási költségek közzétételének szabályait közös jelölt, illetőleg közös
lista esetén is, azáltal, hogy kimondja a jelölő szervezetek ezirányú egyetemlegesen felelősségét .

Budapest, 2006 . június 27 .

Dr . Dávid Ibolya
MDF
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