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

módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 4 . §-ának alábbi módosítását javasolom :

„4 • §

A Ptv. 6. § [(2)n-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyben a
következő új (6) bekezdéssel egészül ki :

Módosító javaslat

§a

[(2) A pártnak az (1) bekezdésben meghatározott gazdálkodó tevékenysége után nem
kell társasági adót fizetnie.]
(3) A párt egyszemélyes [gazdálkodó szervezetet] korlátolt felelősségű társaságot alapíthat,
más gazdálkodó szervezetben azonban részesedést nem szerezhet .
(4) A párt által alapított egyszemélyes [gazdálkodó szervezet] korlátolt felelősségű társaság,
a párt által alapított alapítvány más gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet .
(5) A párt a pénzeszközeit - [a zártkörűen működő részvénytársaság] részvény[ének]
vásárlás[a] kivételével - értékpapírba fektetheti . A párt a IV/B . fejezet szerinti éves
beszámolóban közzéteszi az értékpapírok számára, értékére vonatkozó adatokat.
(6) A párt, a párt által alapított egyszemélyes [gazdálkodó szervezet] korlátolt felelősségű
társaság, a párt által alapított alapítvány közbeszerzési eljárásban ajánlattevő, illetve
alvállalkozó nem lehet, és [- a 9/A . §-ban meghatározott támogatásban részesülő



alapítvány kivételével -] állami vagy helyi önkormányzati megrendelés teljesítésében nem
vehet részt."

Indokolás

A jelenleg hatályos szabályozás szerint a pártok csak vállalatot, illetőleg egyszemélyes
korlátóit felelősségű társaságot alapíthatnak . A törvényjavaslat a Ptv . új 6. §-ának (3)
bekezdésében lehetővé kívánja tenni, hogy a pártok az egyszemélyes korlátolt felelősségű
társaság mellett egyszemélyes részvénytársaságot is létrehozhassanak . A törvény és a javaslat
szövegéből az következik, hogy a párt egyszemélyes gazdálkodó szervezeten kívül más
gazdálkodó szervezetben nem szerezhet részesedést . Ez azt jelenti, hogy a párt nem vásárolhat
üzletrészt, továbbá nem szerezheti meg sem a zártkörűen működő, sem a nyílt
részvénytársaság részvényeit .
A Ptv. új 6. § (3) bekezdésének teljes egészében ellentmond az (5) bekezdésben foglalt
rendelkezés, amely lehetővé teszi a párt számára, hogy pénzeszközeit - a zártkörűen működő
részvénytársaság részvényeinek megszerzése kivételével - értékpapírba fektesse . A (3) és (5)
bekezdés összevetésével megállapítható, hogy a párt nem szerezheti meg ugyan a zártkörűen
működő részvénytársaság részvényeit, azonban lehetősége van a nyílt részvénytársaság
értékpapírnak minősülő részvényeit megvásárolni . A gyakorlatban ez a rendelkezés
lehetőséget biztosítana arra, hogy a párt a tőzsdén részesedést szerezzen például a MOL Rt-
ben vagy a Richter Gedeon Rt-ben .
A fenti megoldás ellentétes a pártok gazdálkodásának korrekt szabályozásával, továbbá
ellentmond a törvényben lefektetett elveknek .
A Ptv. 6. §-ának új (6) bekezdése lehetővé tenné, hogy a pártok tudományos kutatással és
elemzéssel foglalkozó alapítványai részt vehessenek állami és önkormányzati megrendelések
teljesítésében. Ez a megoldás azért elfogadhatatlan, mert a hatalmon lévő pártok alapítványai
számára jelentős finanszírozási lehetőségeket nyitna meg .
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