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Összegző jelentés

az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről
szóló 2013. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz

(T/18003.) benyújtott
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában –  2017.  november  9-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta a HHSZ 42. §-ában, és 44. § (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A  módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  Bizottság  kormánypárti  tagjainak
javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – a részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslat  általa  támogatott  pontjait,  valamint  az  általa  megfogalmazott  módosítást  tartalmazó
összegző módosító javaslatot nyújt be.

А  Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2017. november 9-én lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről
szóló 2013. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló

T/18003. számú törvényjavaslathoz benyújtott
T/18003/4. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

A dokumentumban használt rövidítés:

Kftv.: az  országgyűlési  képviselők  választása  kampányköltségeinek  átláthatóvá  tételéről  szóló
2013. évi LXXXVII. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/18003/4/1.
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.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- a Kormány képviselője egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/18003/4/2.
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
tisztségvelői tisztséget betöltő bármely tisztségviselőtől követelhető.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/18003/4/3.
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.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- a Kormány képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/18003/4/4.
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:
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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.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- a Kormány képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/18003/4/5.
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.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- a Kormány képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/18003/4/6.
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.”
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- a Kormány képviselője egyetért
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