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Tisztelt Alkotmánybiroság!

Az Összefogás Párt 

 Kérelmező, az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (továbbiakban
ABtv. ) 26. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi

alkotmáitvioBi vanasTí

terjeszti elö az országgyűlési képviselök választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéröl
szóló 2013. évi LXXXVII. törvény (továbbiakban: Kftv. ) 8/C. § (2) bekezdés b) pontjában
foglaltak vonatkozásában:

/. Vonatkow joaswbálvi rendelkeíések:

Magyarország Alaptörvénye (továbbiakban: Alaptörvény) B) cikk (3)-(4) bekezdései az
alábbiakat mondják ki:

" (3) A közhatalom forrása a név.

(4) A nép a hatalmát választott képviselöi útián. kivételesen közvetlenül svakorolia.

Az Alaptörvény R) cikk (1)-(3) bekezdései az következökröl rendelkeznek:

" (1) Az Alaptörvénv Masvarorszáe iosrendszerének alapia.

(2) Az Alaptörvénv és a iosszabálvok mindenkire kötelezőek.

(3) Az Alwtörvénv rendelkezéseit azok céliával, a bennefoglalt Nemzeti hitvallással és történeti
alkotmányunk vivmányaival összhaneban kell értelmezni.



Az Alaptörvény T) cikk (3) bekezdése értelmében:

" (3) Joeszabálv nem lehel ellentétes az Alaptörvénnvel.

Az Alaptörvény I. cikk (2)-(4) bekezdései szerint:

" (2) Masvarorszás elismeri az ember alapvető eevéni és közösséei ioeait.

(3) Az alapvető jogoh-a és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat törvény állapitja meg.
Alapvető jos más alapvetű ios érvénvesülése vasv valamelv alkotmánvos érték védelme
érdekében, a feltétlenül szukseges mérlékben. az elérni kívánt céllal aránvosan. az alapvető ios
lénveses tartalmának físzteletben tartásával korlátozható.

(4) A törvénv alapián lélrehozott iosalanvok számára is biztosítottak azok az alwvetö ioeok
valamint őket is terhelik azuk a kötelezettsések amelvek természetüknél fosva nem csak az
emberre vonatkoznak.

Az Alaptörvény VIII. cikk (3) bekezdése úgy rendelkezik, miszerint:

" (!) Pártok az egyesülési jog alapján szabadon alakulhatnak és tevékenykedhetnek. A pártok
közreműködnek a név akaratának kialakitásában és kimilvánitásában. A pártok közhatalmat
közvetlenül nem gyakorolhaínak.

Az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése alapján:

"(l) Az orszácsvűlési képviselőket a választópolgárok állalános és egyenlő válaszlójog
alapján, közvetlen és titkos szavazással, a választók akaratának szabad kifeiezését bizlositó
választáson. sarkalatos törvényben meghatározott módon választiák.

Az Alaptörvéay 24. cikk (1) bekezdése, (2) bekezdés c) pontja, (3) bekezdés a) pontja
értelmében:

" (1) Az Alkotmánvbirósás az AIaptörvénv védelmének lee;föbb szerve.

(2) Az Alkolmánybirósás

c) qSkotmánviosi panasz alapján félülvizssália az es'vedi üsvben alkalmazott joeszabálynak az
Alaptörvénnvel való összhansiát;

(3) Az Alkotmánvbirósás

a) a (2) bekezdés b), c)_ és e) pontiában foslalt hatáskörében messemmisiti az Almtörvennyel
ellentetes^jogszabályt vagy iosszabályi rendelkezést;

Az ABtv. 26. § (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy:



" (2) Az (1) bekezdéstöl eltérően, az Alkotmánvbírósáe eliárása kivételesen akkor is
kezdeménvezhető az Alaptörvénv 24. cikk (2) bekezdés c) pontia alapján, ha

a) az alaptörvénv-ellenes josszabálv rendelkezésének alkalmazása vasv hatálvosulása folvtán
közvetlenül. birói döntés nélkül következett be a jossérelem. és

b) nincs a iossérelem orvoslására szolsáló joe.orvoslati eliárás, vagy a jogorvoslati
lehetőségeit az inditványozó már kimeritette. "

Az ABtv. 30. § bekezdése alapján:

" (1) Az alkotmámiuei paniiszt a sérelmezett dönlés kézbesitésétől számitolt halvan napon belűl,
a 26. § (2) bekezdésében meghatározott esetben az alaptörvénv-ellenes iosszabálv
hatalybalejjésétől számított százn'yolcvan napon belül lehet írásban ben'yújtam,

A K.ftv. preambuluma kimondja, miszerint:

"Az OrszásKvűlés a kampánvköltsések átláthatóvá tétele. és ezzel az orszássvűlési képviselők
választásán induló jelöltek és jelölő szervezetek esélyegyenlösésének elősesítése, ajóhiszemű
és rendeltetésszerű joggyakorlás feltételeinek megteremtése és az országgyűlési képviselök
válaszlása tisztaságának megóvása érdekében a következö törvénvt alkotia:"

A Kftv. 3. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy:

" (1) Az orszássvűlési képviselők általános választásán minden pártlistát állító párt a központi
költségvetésből az 5. 5 szerinti összes

a) 15%-ával megegyezö összegű támogatásra jogosult, ha legalább huszonhét,

b) 30/o-ával megegyezö összegű támogatásrajogosull, ha legalább ötvennégy,

c) 45%-ával mesesvező összesű támoeatásra iososult. ha lesalább nyolcvan,

d) 60%-ával megegyező összegű támogatásrajogosult, ha minden

egyéni választókerületbenjelöltet állitott."

A Kftv. 7. § (1) bekezdés b) pontja és (7) bekezdése értelmében:

" (1) A választási kampánvidőszak alatt, a választási kampánytevékenvséesel összefüesö
kiadások finanszirozására

b) aj'elöltet vagy pártlistát állitó párt és annakielöltie eevüttesen jelöltenként,

legfeljebb ötmillió forintot fordithat.



(7) Ha a ielölfet vasv pártlistát állitó párt vagy az országgyűlési képviselők általános
választásán nemzetiségi listát áliító országos nemzetiségi önkormányzat által az (1) bekezdés
szerinti. a választási kampánvtevékenvséere összesen fordítható összee kevesebb. mint a 3. S
vagy a 4. § szerinti támosatás, akkor az (1) bekezdés szerinti. a választá.ti
kampánvtevékenvsésre összesen fordítható összee meeesvezik a 3. f vasv a 4. S szerinti
támosatás összeeével.

A Kftv. - 2017. évi CLX. törvény 2. § (1) bekezdésével beiktatott, 2017. november 24-én
hatályba lépett - 8/C. § (2) bekezdés b) pontja kimonda, miszerint:

" (2) A pártlistát állitó párt köteles a kincstárnak visszafizeim a 3. ? szerinti támoeatást. ha a
pártlista

b) nem éri el a pártlistákra leadott összes érvénves szavazat leealáhb l%-áí.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 2. §(1) bekezdés
c) pontja kimondja, hogy "A választási eliárás szabályainak alkalmazása során érvénvre kell
juttatni a következő alapelveket:

c) esélvesvenlősée aielöltek és a ielölö szervezetek között."

A Ve. 3. § 3. pontja szerint:

"E törvénv alkalmazásában

3. jelölo szervezet: az orszássvűlési képviselők választásán a választás kitűzésekor a civil
szervezetek birósási nvüvántartásában ioserősen szereplő párt, továbbá az országos

nemzetiségi önkormányzat, ha a választási bizottsáe a jelölő szervezetek nvilvántartásába
felvette: az Európai Parlament tagjainak választásán a választás kitűzésekor a civil szervezetek
bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő párt, ha a válaszlási bizottság a jelölő
szervezetek nyilvántartásába felvette; a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán a választás kitűzésekor a civil szervezetek birósági nyilvántartásában jogerősen
szereplő párt, valamint egyesület, a szakszervezet kivételével, ha a választási bizottság ajelölő
szervezetek nyilvánlarlásába felvette; a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a
választás kitűzésekor a civil szervezetek birósági nyilvántartásában jogerösen szereplö
nemzetiségi szervezet, ha a választási bizottság ajelöló' szervezetek nyilvántartásába felvette,

AVe. 140. §-aszerint:

" Kampánveszköznek minősül minden olvan eszköz. amelv alkalmas a választói akaraí
befolvásoJására vasv annak meekisérlésére, igy kűlönösen a



a) plakát,

b) jelölö szervezet vagy jelölt által történő közvetlen meskeresés.

c) politikai reklám éspolitikai hirdetés,

d) választási svűlés. "

A Ve. 141. § értelmében: "Kampánytevékenvsés a kampánveszközök kampánvidőszakban
történö felhasználása és minden eevéb kamnánvidőszakban folvtatott tevékenvsés a választói
akarat befolyásolása vasv ennek meskísérlése céliából.

II. Josi állásponf:

A 2018 tavaszán esedékes országgyűlési választásra vonatkozó speciális előirásokat a Ve.,
valamint a Kftv. határozza meg. A K.ftv. 3. § (1) bekezdés szerinti, a központi költségvetésböl
juttatott támogatás célja a Kftv. preambulumában foglaltakra figyelemmel az, hogy azt az adott
jelölő szervezet a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti választási esélyegyenlőség
érvényesülése céljából a Ve. 141. § szerinti kampánytevékenységére használja fel.

A Ve. 139. §, és (a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási
határidőinek és hatámapjainak megállapításáról szóló) 3/2018. (I. 11.) IM rendelet 28. § alapján
a választási kampányidőszak 2018. február 17-töl 2018. április 8-án 19.00 óráig tartott. A
választások eredményének megállapitására viszont a 2018. április 8-án megtartott
országgyűlési képviselő-választás után kerül sor.

A központi költségvetésből a K.ftv. 3. § (1) bekezdése alapjánjuttatott támogatás felhasználása
során a Ve. 3. § 3. pontja szerinti jelölő szervezeteknek fígyelemmel kell lenni a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban Számv. tv. ) 161/A. § (2) bekezdésében foglaltakra,
amely szerint a közpénzek felhasználásának és a köztulajdon használatának nyilvánossága és
ellenőrizhetösége érdekében a nyilvántartási (könyvvezetési) rendszerüket kötelesek oly
módon tovább részletezni, hogy abból a vonatkozó különjogszabályban meghatározott adatok
rendelkezésre álljanak.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 54. § (2) bekezdésében foglaltak
értelmében a költségvetési támogatás kedvezményezettjei kötelesek a költségvetési támogatást
ellenőrzö szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végzö szerv képviselőit ellenőrzési
munkajukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósitást igazoló okmányok,
bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen
is seaitem.

Az Allami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (továbbiakban ASZ tv. ) 28. § (1)
bekezdése alapján az ÁSZ ellenörzések lefolytatása érdekében az ellenörzött szervezet és annak



munkavállalója közreműködésre köteles. Az ellenőrzött szervezet és annak munkavállalója
közreműködési kötelezettségének megalapozott indok nélküli késedelmes, vagy nem megfelelő
teljesítése az ÁSZ tv. 33. § (3) bekezdésében foglaltjogkövetkezményeket vonja maga után.

Az ellenörzés során az egyéni jelöltek és jelölö szervezetek az ASZ részére az eredeti
dokumentumokat kötelesek rendelkezésre bocsátani. A kért adatokat és dokumentumokat

érintö adatszolgáltatás elmulasztása az ASZ tv. 33. § (3) bekezdésében foglalt
jogkövetkezmények alkalmazását eredményezi.

A Kftv. elöirásaira figyelemmel az ASZ ellenőrzés célja többek között, annak feltárása, hogy:

. ajelölö szervezetek a Kftv. (3. § és 4. §-ai) szerint, a központi költségvetésböl
juttatott támogatást a választási kampányidöszak alatt, a választási
kampánytevékenységgel összefüggő kiadások finanszírozására forditották-e;

. a jelölö szervezetek jelöltjeikkel együtt betartották-e a Kftv. (7. § (1)
bekezdésében) meghatározott, jelöltenkénti - a kampány költségeinek korlátjátjelentő
- ötmillió forint összeghatárt;

Az ellenőrzési cél keretében az ASZ ellenőrzés tárgya többek között:

a (kampánytevékenységhez köthető) bizonylatok szabályszeriisége, hitelessége,
(a Kincstárral kötött megállapodásban, illetve a Számv. tv. 166. §-ában elöirt) alaki és
tartalmi kellékei megléte;

a költségvetési támogatásból finanszirozott valamennyi kiadásnak a választási
kampányidőszak alatti, illetve a kampánytevékenységre történő teljesitése.

Az ÁSZ a kampányfínanszirozásra fordított pénzeszközök szabályszerii felhasználása kapcsán
ellenörzi többek közt:

. a kampányidöszakban a kifizetések bizonylatait, az azokat alátámasztó egyéb
dokumentumokat (pl: összes élő szerződések, megállapodások a terület -, a helység -, a
plakát, reklám hely stb. vonatkozásában; a bankszámlakivonatok, adományozók
befizetését igazoló postai utalványok, számlák, kiadások, költségek elszámolási
dokumentumait; továbbá a pártok esetében az elöző évi maradvány kimutatását
tartalmazó dokumentum és ezt igazoló nyilvántartás, a pártnak juttatott vagyoni
hozzájárulások dokumentumai, tekintettel a Párt tv. 4. § (2) és (3) bekezdésében
foglaltakra),



a pénzügyi, számviteli nyilvántartásokat, azok Számv. tv. 161/A. § (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelö kialakítását, ennek keretrendszerét adó belső
szabályozást

. a pénzügyi elszámolásokat, a Kincstámak átadott elszámolásokat, a Magyar
Közlönyben nyilvánosságra hozott adatokat, beszámolókat.

A listát állítójelölö szervezetek a Kftv. 3. és 4. §-aiban meghatározott költségvetési támogatást
tehát kizárólag a választási kampányidőszak alatt, a választási kampánytevékenységgel
összefiiggő kiadások finanszirozására fordíthatják. A támogatás felhasználását igazoló
számlának, egyéb dokumentumnak a pártlistát állító párt nevére kell szólnia. Ebben az esetben
olyan, ajelölő szervezet nevére kiállított, az AFA tv. előirásainak megfelelö számla, vagy egyéb
hiteles dokumentum fogadható el, amelyböl megállapítható a kampányidőszak alatti
kampánytevékenységre való felhasználás. Pártjelölö szervezet az egyéni jelöltjeivel együtt a
kampány finanszú-ozására összesen jelöltenként legfeljebb ötmillió Ft-ot fordíthat. Az
összeghatár betartásának ellenőrzése során a pártjelölő szervezet egyéni jelöltje és a párt által
kampányfinanszírozásra fordított kiadások együttes összegét kell figyelembe venni. A jelölö
szen/ezetnél maximálisan kampányra fordítható összegbe bele tartozik az egyéni jelölt által
lemondott támogatási összeg, valamint a párt részére a pártlista alapján átutalt költségvetési
támogatas összege is.

A Kftv. - 2017. évi CLX. törvény 2. § (1) bekezdésével beiktatott, 2017. november 24-én
hatályba lépett - 8/C. § (2) bekezdés b) pontja az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésében
foglaltakat sérti, ugyanis az alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely
alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elémi kivánt céllal
arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával koriátozható. Jelen
esetben a Kftv. 8/C. § (2) bekezdés b) pontja az Alaptörvény B.) cikk (3)-(4) bekezdéseiből,
VIII. cikk (3) bekezdéséből és 2. cikk (1) bekezdéséből alkotmányosan levezethető, a Ve. 2. §
(1) bekezdés c) pontjában külön is deklarált választási esélyegyenlőség alapelvét sérti, mert az
országgyűlési képviselők választásán indulójelöltek ésjelölő szervezetek esélyegyenlőségének
elősegítése céljából biztositott és a választási kampányidőszakban felhasználható, központi
költségvetési forrásból származó támogatás vonatkozásában ír elő utólagos és teljes összegű
visszafizetési kötelezettséget, anélkül, hogy ezen összegböl nem teszi elszámolhatóvá a
választási kampányra igazolt módonjogszerüen és szabályszerűen felhasznált összegeket.

A Kftv. 3. § (1) bekezdése szerinti támogatásban részesülő jelölö szervezet a támogatást a
kampánytevékenységének fínanszírozására kapja, azért, hogy a többi jelölő szervezettel azonos
eséllyel folytathasson kampánytevékenységet, a támogatás felhasználása pedig azt a célt
szolgálja, hogy a jelölő szervezet tevékenységét, céljait, terveit, stratégiáját, választási
programját és jelöltjeit a választók körében a Ve. 140. § szerinti kampányeszközökkel
népszerűsítse és ezáltal esélye legyen mandátumokat szerezni az országgyülési képviselőjelölt



választásokon. A jelölő szervezet a támogatás felhasználásakor nem tudja azt, hogy a
kampánytevékenysége mennyire eredményes és a választásokon milyen eredményt ér el.
Gyakorlatilag a támogatás választási eredményektől fiiggő, teljes körii, utólagos visszafizetési
kötelezettségre vonatkozó jogszabályi előírás a Kftv. preambulumában is kifejezésre juttatott,
a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában deklarált, a jelölő szervezetek közötti választási
esélyegyenlőség elvét üresíti ki, mert ajelölő szervezet adott esetben fel sem meri használni a
központi költségvetésből biztosított forrást kampánytevékenységéhez a visszatéritési
kötelezettségre tekintettel, ezáltal pedig hátrányba kerül a többi jelölő szervezettel szemben a
választási esélyeit illetöen.

Az Osszefogás Párt a 2018. évi országgyűlési képviselö-választáson a Kúria 2018. március 14-
én kelt, K.vk. IV.37. 288/2018/3. számú végzésével került, 85 fővel országos listát állítójelölő
szervezetként nyilvántartásba vételre, amely döntésben a Kúria azt is kimondta, hogy az
Osszefogás Párt az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán állitott pártlistája
alapján a központi költségvetésből támogatásra jogosult és a támogatás összege az
országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi
LXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése szerint keriil
meghatározásra.

Az Osszefogás Párt, a Nemzeti Választási Iroda hivatalos weboldalán, a
http://www. valasztas. hu/dvn/pvl8/szavossz/hu/orszlist. html honlapon közzétett választási
eredmények alapján 0,02 %-os választási eredményt ért el, ezért a Kftv. sérelmezett 8/C. § (2)
bekezdés b) pontja szerinti visszafizetési kötelezettsége áll fenn a Kftv. 3. § (1) bekezdés c)
pont alapján kapott támogatás vonatkozásában.

Mindezek alapján a Kftv. sérelmezett 8/C. § (2) bekezdés b) pontja szerinti jogszabályi
rendelkezés vonatkozásában az Osszefogás Párt érintettsége jelen alkotmányjogi panasz
elöterjeszthetösége kapcsán igazolt.

Az Osszefogás Párt álláspontja szerint a kifogásolt rendelkezés akkor felelne meg a jelen
alkotmányjogi panaszban hivatkozott alaptörvényi ésjogszabályi rendelkezéseknek, ha akként
rendelkezne, hogy

" (2) A pártlistát állító párt köteles a kincstárnak visszafizetni - a választási kampányidőszak
alatt, a választási kampánytevékenységgel összefüggő kiadások finanszírozására felhasznált
összeg kivételével - 3. § szerintí támogatást, ha a pártlista

b) nem éri el a pártlistákra leadott összes érvényes szavazat legalább l%-át.

///. Az Alkotmánvbírósás döntésére vonatkow kérelem:



A L-II. pontokban felsoroltjogi és ténybeli érvek alapján az Osszefogás Párt

kérelmezi,

hogyjelen alkotmányjogi panasz nyomán a Tisztelt Alkotmánybíróság az ABtv. 1. § a) pont,
2. §, 26. § (2) bekezdés a)-b) pontok, 29. §, 30. § (1), (5) bekezdések, 39. § (1)-(3) bekezdések,
41. §(1) bekezdése, 44. § (1)-(2) bekezdések, 45. § (1), (3)-(4) bekezdések, 47. -49. g-ok, 50. §
(1) bekezdés, (2) bekezés./) pont, (3) bekezdés, 51. §, 52. § (1) bekezdés, (lb) bekezdés a)-J)
pontok, (4)-(6) bekezdések, 53. § (1)-(2) bekezdések, 54. § (1) bekezdés, 55. § (1)-(3)
bekezdések, 56. § (1)-(2), (4) bekezdések, 57. § (l)-(la-lf), (2), (4)-(5), (8)-(9) bekezdések, 58.
§ (1) bekezdés, 63. (1)-(2) bekezdések figyelembe vételével, az Alaptörvény 24. cikk (1)
bekezdése, (2) bekezdés c) pontja, 3. bekezdés a) pontja, valamint az ABtv. 2. §, 26. § (2)
bekezdés a)-b) pontjai, 29. §, 30. § (1), (59 bekezdései szerinti feladat- és hatáskörében,
valamint illetékességében eljárva legyen szíves

megsemmisíteni

a Kftv. 8/C. § (2) bekezdés b) pontját, az ABtv. 45. § (4) bekezdésének értelemszerű
alkalmazásával kimondva a megsemmisitett jogszabályi rendelkezés általános és egyedi
ügyekben történö alkalmazhatatlanságát, a sérelmezett jogszabályi rendelkezés alapján az
Alaptörvény védelme, a jogbiztonság és az eljárást kezdeményező különösen fontos érdeke
folytán kiemelve azt, miszerint az Tisztelt Alkotmánybíróság jelen alkotmányjogi panasz
kapcsán hozott határozat közzététele napján vagy azt megelőzően létrejöttjogviszonyokat, és a
belőlük származó jogokat és kötelezettségeket is érinti, ezáltal a megsemmisítettjogszabályi
rendelkezés alapján a Kftv. 3. § (1) bekezdés szerinti támogatás teljes visszafizetésének
kötelezettségét előíró döntés nem hozható.

Budapest, 2018. április 16.

Tisztelettel:

Qsszefogás Párt

Melléklet 3 darab




