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Összegző módosító javaslat

Az  Országgyűlés  Törvényalkotási  bizottsága  –  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló
10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  46.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  az  országgyűlési  képviselők
választása  kampányköltségeinek  átláthatóvá  tételéről  szóló  2013.  évi  LXXXVII.  törvény
módosításáról szóló T/18003. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot
terjeszti elő.

Az összegző módosító javaslat 1–7. pontjának elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Kftv. 3/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

1. §

Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi
LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) a következő 3/A. §-sal egészül ki:

„3/A. §

(1) A 3. § szerinti támogatás csak akkor folyósítható a pártlistát állító pártnak, ha a pártlistát állító
párt  –  legkésőbb  a  pártlista  nyilvántartásba  vételének  jogerőre  emelkedését  követő  napon  –
nyilatkozik arról, hogy ha a 8/C. § (7) bekezdésében foglaltak szerinti visszafizetési kötelezettségét
határidőben nem teljesíti,  és az tőle nem hajtható be, a párt  [melyik ]vezető  [testülete tagjai ]
tisztségviselői  állnak  helyt  egyetemlegesen  a  támogatás  visszafizetéséért.  A  nyilatkozatnak
tartalmaznia kell a párt vezető [testülete tagjainak ]tisztségviselőinek nevét, és a vezető [testületi
tagság]tisztségviselői jogviszony kezdő időpontját.”



Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Kftv. 3/A. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

1. §

Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi
LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) a következő 3/A. §-sal egészül ki:

„(3)  A pártlista  nyilvántartásba  vétele  jogerőre  emelkedésének  és  a  visszafizetési  kötelezettség
keletkezésének  időpontja  között  a  pártlistát  állító  párt  (1)  bekezdés  szerinti  vezető  [testületi
tagjainak ]tisztségviselőinek  körében  bekövetkezett  változás  az  (1)  bekezdésben  meghatározott
egyetemleges  helytállási  kötelezettséget  nem érinti,  a  követelés  ezen  időtartamon  belül  vezető
tisztségviselői tisztséget betöltő bármely tisztségviselőtől követelhető.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (1) bekezdés - Kftv. 8/C. § (2) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

2. §

(1) A Kftv. 8/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A pártlistát állító párt köteles a kincstárnak visszafizetni a 3. § szerinti támogatást, ha a pártlista
b) nem éri el a pártlistákra leadott összes érvényes szavazat legalább [0,5%-át]1%-át.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (2) bekezdés - Kftv. 8/C. § (2a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Kftv. 8/C. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az Állami Számvevőszék a választást követő egy éven belül hivatalból ellenőrzi a támogatás
felhasználását azoknál a pártlistát állító pártoknál, amelyek pártlistája a leadott érvényes szavazatok
legalább [0,5%-át]1%-át megszerezte.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (2) bekezdés - Kftv. 8/C. § (2a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Kftv. 8/C. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
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„(2a) Az Állami Számvevőszék  [a választást ]az országgyűlési  képviselők általános választását
követő  egy éven belül  hivatalból  ellenőrzi  a  támogatás  felhasználását  azoknál  a  pártlistát  állító
pártoknál, amelyek pártlistája a pártlistákra leadott összes érvényes [szavazatok]szavazat legalább
0,5%-át megszerezte.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (3) bekezdés - Kftv. 8/C. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A Kftv. 8/C. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Ha a pártlistát állító párt a befizetési kötelezettségét a (6) bekezdésben foglalt határidőben nem
teljesíti, a  [kincstár kezdeményezésére ]tartozást  a  [Nemzeti Adó- és Vámhivatal intézkedik a
párttal  szemben  a  tartozás  adók  módjára  történő  behajtásáról.  Ha  a  tartozás  behajtása
eredménytelen volt, a ]kincstár [határidő tűzésével felszólítja ]megkeresésére a [pártlistát állító
párt  3/A.  §  szerinti,  a  tartozás  megfizetéséért  egyetemlegesen  helytállni  kötelezett  vezető
testületi  tagokat  a  párt  tartozásának  megfizetésére.  Ennek  elmulasztása  esetén  a  kincstár
kezdeményezésére a ]Nemzeti  Adó- és Vámhivatal  [intézkedik a pártlistát állító párt 3/A. §
szerinti testületének tagjaival szemben a tartozás adók módjára történő behajtásáról.]hajtja
be.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § új (4) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(4) A Kftv. 8/C. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
"(8) Ha a pártlistát állító párttól a visszafizetési kötelezettség nem hajtható be, annak megfizetésére
határozattal kötelezhetők a pártlistát állító párt 3/A. §-ban meghatározott vezető tisztségviselői. Ha
a  vezető  tisztségviselő  a  visszafizetési  kötelezettségét  határidőben  nem  teljesíti,  a  kincstár
megkeresésére  a  Nemzeti  Adó-  és  Vámhivatal  intézkedik  a  vezető  tisztségviselővel  szemben a
tartozás behajtása iránt.”

Indokolás

1. Lásd a T/18003/4/1. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 1.

2. Nyelvhelyességi pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 2.

3. Lásd a T/18003/3. számú képviselői és a T/18003/4/3. számú részletes vitát lezáró bizottsági
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módosító javaslat indokolását.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 3.

4. A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 5. § (2) bekezdése
szerint nem jogosult támogatásra az a párt, mely a szavazáson részt vett választók szavazatának 1%-
át nem szerzi meg, ezért  indokolt  módosítani az országgyűlési  képviselők kampányköltségeinek
átláthatóvá  tételéről  szóló  2013.  évi  LXXXVII.  törvény  módosításáról  szóló  törvényjavaslatot.
Ezzel  összhangban  az  Állami  Számvevőszék  is  azon  pártokat  ellenőrzi  hivatalból,  amelyek
pártlistája megszerezte a leadott szavazatok egy százalékát. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 4.

5. Lásd a T/18003/4/4. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 5.

6. Lásd a T/18003/4/5. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 6.

7. Lásd a T/18003/4/6. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 7.
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