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Az Osszefogás Párt 
 kérelmező a

Tisztelt Alkotmánybiróság 2018. majus 23-án kelt IV/708-1/2018. számú ügyiratában
foglaltak alapján az alkotmányjogi panaszom az alábbiak szerint

indokolom:

Az alkotmányjogi panaszban hivatkozott Magyarország AIaptörvénye B.) cikk (3)-(4)
bekezdései, R.) cikk (1) - (3) bekezdései, T.) cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése olyan
általános érvényü alapjogi garanciákat nevesítenek, amelyek irányadóak a jogalkotóra nézve
1S.

Amikor a jogalkotó egy adott jogszabályt megalkot, vagy módosít, ezen általános érvényű
alapjogi követelményeknek mind ajogalkotási eljárásnak, mind a megalkotott jogszabálynak,
vagy a módosítottjogszabályi rendelkezésnek meg kell felelnie.
Az alkotmányjogi panaszban tehát ezért kerültek ezen alaptörvénybeli rendelkezések
hivatkozásra.

Az országgyűlési képviselök választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013.
évi LXXXVII. törvény (Kftv. ) 8/C. § (2) bekezdés b./ pontjában foglaltak alapvetöen az
alaptörvény I. cikk (2)-(4) bekezdéseiben foglaltakat sértik azáltal, hogy egyjövőbeni, előre
nem látható és nem megjósolható eredmény alapján teljes körű visszafizetési kötelezettséget ír
elö egy olyan a központi költségvetésből származó támogatás vonatkozásában, mely
támogatásnak az alapvető célja az, hogy armak felhasználásával a támogatásban részesült párt
érdemi kampány tevékenységet folytathasson annak érdekében, hogy a választásokon
eredményesen szerepeljen, parlamenti mandátumot szerezzen. A kampányköltségek
finanszírozására adott, a központi költségvetésböl származó támogatás tehát már a választások
eredményének megállapítása, a választás napja előtt felhasználásra kerül a támogatásban
részesült párt által.

A Kftv. sérelmezett 8/C. § (2) bekezdés b. f pontja viszont erre a már felhasznált támogatásra
ír elő teljes visszafizetési kötelezettséget, egy a választások eredményére alapított, tehát
jövöbeni feltételtól függően.

A kampánytámogatás célja az, hogy a pártok egyenlő eséllyel tudjanak választási kampány
tevékenységet folytatni, a párt vagyoni helyzetétől függetlenül, ugyanis a kisebb pártok eleve
kisebb saját forrással rendelkeznek. Ezt az egyenlőtlenséget hivatott szolgálni a Kftv. 3. § (1)



bekezdése szerinti támogatás, amely az adott párt vagyoni helyzetétöl fiiggetlen, egyenlö
támogatási rendszert biztosit az a/ - d/ pontok szerintijelölttel pártlistát állítanak.

A Ktv. preambuluma is kiemeli, hogy az ezen törvényt azért alkotta meg, hogy az
országgyűlési képviselők választásán indulójelölő szervezetek esélyegyenlőségét elősegítse.

A Kftv. sérelmezett 8/C. § (3) bekezdés b./ pontja ezt a célt üresiti ki, ezáltal pedig az
alaptörvény I. cikk (4) bekezdése értelmében a pártok, mint a törvény alapján létrehozott
jogalanyok számára biztosított, az alaptörvény VIII. cikk (3) bekezdése szerinti alapjogot,
valamint az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdéséböl levezethetö, választási esélyegyenlőség
elvét sérti, az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésébe ütközö módon, ugyanis az alaptörvény
VIII. cikk (3) bekezdéséből, valamint a 2. cikk (1) bekezdéséből együttesen levezethetö
választási esélyegyenlőséghez fűződö alapjogot, más alapvetö jog érvényesülése vagy
valamely alkotmányos érték védelme hiányában, szükségtelenül és aránytalanul, az alapvető
jog lényeges tartalmának tiszteletben tartása megsértésével indokolatlanul korlátozza.

Mindezekre fígyelemmel
kérem,

hogy 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) bekezdés, 44. §
(1)-(2) bekezdés, 45. § (1), (3)-(4) bekezdések, 47-49. §-ok, 50. §(1) bekezdés, (2) bekezdés
f./ pont, (3) bekezdés, 51. §, 52. § (1) bekezdés, lb. / bekezdés a./ - f./ pontok, (4) - (6)
bekezdések, 53. § (1)- (2) bekezdése, 54. § (1) bekezdés, 55. § (1)- (3) bekezdések, 56. § (1)
- (2), (4) bekezdések, 57. § (1) - (l. a.) - (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 alapján eljárva legyen szives
megállapítani.

A Kftv. 8/C. § (2) bekezdés b./ pontjának az alaptörvény I. cikk (2) - (4) bekezdéseibe és VIII.
cikk (3) bekezdésébe, 2. cikk (1) bekezdésébe ütköző voltát és ennek alapján legyen szíves a
Tisztelt Alkotmánybíróság a Kftv. 8/C. § (2) bekezdés b./ pontját

megsemmisíteni,

kimondva, hogy az az alaptörvény VIII. cikk (3) bekezdésböl és 2. cikk (1) bekezdéséböl
levezethető választási esélyegyenlöséghez fíizödő alapjogot más alapvetö jog érvényesülése
vagy valamely alkotmányos érték védelme hiányában, szükségtelenül és aránytalanul, az
alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásának elvét megsértve, indokolatlanul
korlátozza.
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