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HHogyan javítható a pártok gazdálkodása és a
kampányfinanszírozás átláthatósága és elszámol-
tathatósága? – ezen a címen rendezte 2011. szep-
tember 9-én az Állami Számvevõszék az „Átlát-
hatóság és elszámoltathatóság a sarkalatos törvé-
nyekben” elnevezésû konferenciasorozatának elsõ
programját.

Az Állami Számvevõszék – a sarkalatos tör-
vények elõkészítése kapcsán rendezett – konfe-
renciasorozatának célja, hogy a törvények elõ-
készítésében résztvevõkkel megismertesse az
adott törvény témakörében szerzett ellenõrzé-
si tapasztalatait. Ugyanakkor lehetõvé kívánta
tenni, hogy tudományos kutatók és civil szer-
vezetek is kifejthessék véleményüket a szabá-
lyozás fontos kérdéseirõl, ideértve az ÁSZ által
feltárt problémák megoldásának lehetõségeit is.

A konferencián elõadást tartott Domokos
László ÁSZ-elnök, Földes Ádám, a Transparency
International Magyarország ügyvezetõ igazga-
tója, Fodor István, a Bölcsek Tanácsa volt tagja,
Horváth Balázs felügyeleti vezetõ, az ÁSZ igaz-
gatóhelyettese, Bienerth Gusztáv, a Nézõpont
Intézet Kuratóriumi elnöke. A konferencián
politikus és közgazdász szakembereken kívül
szép számmal vettek részt az ÁSZ munkatársai
és egyéb érdeklõdõk is.

DOMOKOS LÁSZLÓ, az Állami Számvevõ-
szék elnöke megnyitójában elmondta, hogy
régen várt szakmai konferenciára került sor,

mivel húsz éve beszédtéma a pártok gazdálko-
dása és a kampányfinanszírozás témaköre, az
átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása.
Most megteremtõdtek a szakmai és politikai
feltételek arra, hogy ez a kiemelkedõen fontos
kérdés egy szakmailag átgondolt kétharmados
törvény megalkotásával rendezõdjön. Remél-
hetõleg az új szabályozás az ÁSZ eddigi korlá-
tozott lehetõségeit megfelelõen kiszélesíti –
mondta az ÁSZ elnöke, hozzátéve, hogy ez a
konferencia a törvény szakmai megalapozásá-
hoz kíván hozzájárulni, és nem a pártok meg-
egyezésének elérését célozta meg.

HORVÁTH BALÁZS, az ÁSZ felügyeleti veze-
tõje A pártok mûködésének, gazdálkodásának és
a kampányfinanszírozásnak a szabályai a szám-
vevõszéki ellenõrzések tükrében címû elõadásá-
ban tájékoztatást adott arról, hogy a számvevõ-
szék a pártok és a választások rendszeres törvé-
nyességi ellenõrzésének tapasztalatai hasznosí-
tásával egy évtizede javasolja a kormánynak a
párt- és kampányfinanszírozás átláthatóvá téte-
lét célzó törvénymódosítást. 

Kifejtette, hogy az ÁSZ ellenõrzéseinek
megállapításai szerint a pártok törvény által
elõírt éves pénzügyi beszámolója nem biztosít-
ja a gazdálkodás átláthatóságát, összehasonlít-
hatóságát és értékelhetõségét, mivel a párttör-
vény elõírása nincs figyelemmel a számviteli
törvény egységes követelményére. A választá-
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sok finanszírozása nem különül el a pártok gaz-
dálkodásától, hiányoznak a zártság, azonosít-
hatóság garanciális szabályai, nincs elõírás a
források és felhasználások közlésére.

Az ÁSZ felügyeleti vezetõje elõadásában fel-
sorolta azokat a törvénysértéseket, amelyeket
retorzió nélkül követhetnek el ezen a területen
és azokat a kiskapukat, amelyek könnyen ki-
használhatók a kampányfinanszírozás során.
Példaként említette, hogy a pártok a kijelölt ha-
táridõre – megfelelõ szankció hiányában – nem
teszik közzé beszámolóikat, valamint ezek a
beszámolók egy-két párt kivételével nem való-
sak, nem megbízhatók. 

Bemutatta az ÁSZ párttörvénnyel kapcsola-
tos javaslatait, valamint a kampányfinanszíro-
zásra vonatkozó indítványait is.

Ellenõrzési tapasztalatai alapján az ÁSZ java-
solja a megbízható, valós alapokra épülõ átlát-
ható pártbeszámolás jogszabályi hátterének ki-
alakítását, az ellenõrzési hatáskör szélesebb ala-
pokra helyezését, a visszatartó erejû szankció-
rendszer kialakítását. Az éves beszámolási kö-
telezettséget fél évvel elmulasztó pártokkal
szemben az ÁSZ kezdeményezhetné az
ügyészségnél a párt megszüntetését. A költség-
vetési támogatásban nem részesülõ pártok ré-
szére – szankcióként – szükséges lenne elõírni,
hogy a tiltott bevétel kétszeres összegének be-
fizetését saját forrásból legyenek kötelesek tel-
jesíteni a központi költségvetésbe. A javaslatok
között külön hangsúlyt kapott a teljes körû in-
formációkat tartalmazó bejelentett kampány-
számla bevezetése. A politikai hirdetések, pla-
kátok vonatkozásában az elõadó szükségesnek
látja a pontos azonosíthatóságra, a mennyiségi
adatok rögzítésére és a médiamegjelenések tari-
fáinak egységesítésére vonatkozó elõírásokat,
valamint a választási gyûlések bejelentését.

DR. BIENERTH GUSZTÁV, a Nézõpont Intézet
Alapítvány Kuratórium elnöke Az üzleti szféra
részérõl a pártoknak nyújtott támogatás kizárásá-
nak, illetve átláthatóvá tételének lehetõségérõl 
címû elõadásában ismertette, hogy az üzleti

szféra képviselõi már 2004-ben, 2005-ben és
2006-ban javasoltak egy ilyen jellegû konfe-
rencia megrendezését, azonban ez a javaslat
akkor elakadt. Öt évvel ezelõtt ugyanennek
az üzleti körnek huszonegy jelentõs vállalata
kiáltványban fogalmazta meg, hogy ezen a te-
rületen átfogó reformokra van szükség és 
javaslatokat tett a megoldásra. Ezek a kezde-
ményezések azonban akkor nem vezettek
eredményre.

Dr. Bienerth Gusztáv szerint az üzleti körök
akkori javaslatai ma is aktuálisak és jelenleg –
bár nehezebb gazdasági körülmények között,
de – lehetõség is van a rendezésre. Ennek során
az érdemi kérdéseknek kell megelõzni a forma-
iakat, a „józan ész” alkalmazásának sokszor
felül kell írnia a „szabály az szabály” felfogás
szerinti viselkedést. Az üzleti világ nagy vára-
kozással tekint az új törvényi szabályozás elé –
tette hozzá.

A rendezett pártfinanszírozás nemcsak leen-
dõ sarkalatos törvényként, hanem „sarkalatos
érdekként” is megjelenik úgy a politika, mint az
üzleti világ és a hazai viszonyok tekintetében.

Véleménye szerint Magyarországon az állam
szerepére és súlyára tekintettel nem lenne jó
döntés, ha a pártokat közvetlenül támogathat-
nák az üzleti szféra résztvevõi. Ez igen káros,
sõt veszélyes lenne a magyar demokráciára,
mert ezzel közvetlen politikai befolyást tudná-
nak szerezni a cégek, ezért az állami támogatás-
nak kell az elsõdlegesnek lennie.

A Nézõpont Intézet Alapítvány Kuratórium
elnökének javaslatait összegezve elmondható,
hogy kiemelt fontosságú a pártok pénzforgalmi
ellenõrzésének feladata, továbbá megfontolan-
dó a civil szféra által ellenõrzött kampányszám-
la bevezetése. A 60 napnál rövidebb kampány-
idõszakot, az egyfordulós választásokat, mint a
kampányköltségek csökkentésének lehetséges
módszerét említette. Véleménye szerint újra
kell gondolni a médiatulajdonosok és a politi-
kai hirdetõk viszonyát is. A közszolgálati mé-
diának arányos és ingyenes szolgáltatást kellene
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nyújtani, és azt is biztosítani kell, hogy a piaci
adók tulajdonosai ne adhassanak kedvezmé-
nyeket egyes pártok hirdetéseinél (listaár). Fel-
hívta a figyelmet arra is, hogy a jövõben az
interneten folytatott kampánytevékenység el-
lenõrzésének szabályozását is ki kell dolgozni.
Nagyobb hatáskört, „fogakat” kell adni az 
Állami Számvevõszéknek a párt- és kampányfi-
nanszírozás vonatkozásában – fejtette ki
Bienerth Gusztáv. Tudomásul kell venni, hogy a
pártok támogatása és a kampányfinanszírozás
körüli szabálytalanságok és korrupciós jelensé-
gek teljesen nem szüntethetõk meg, a fejlett
nyugati országokban is szép számmal fordul-
nak elõ, azonban az elterjedtségét és a méreteit
lehet csökkenteni – mondta a Nézõpont Inté-
zet Alapítvány Kuratórium elnöke.

DR. FÖLDES ÁDÁM, a Transparency Interna-
tional Magyarország ügyvezetõ igazgatója 
A Transparency International javaslatai a pártfi-
nanszírozás átláthatóbbá tétele érdekében cím-
mel tartott elõadásában elmondta,  hogy a ma-
gyarországi szervezet megalakulása óta foglal-
koznak ezzel a témával.  Kutatásokat végeztek,
javaslatokat készítettek, eddigi tevékenységük
fontos része a pártfinanszírozásnak – mint a
politikai korrupció részének – a vizsgálata.

Megállapításaik szerint a pártok bevételi for-
rásai „legális”, „illegális” és „tiltott” formát ölt-
hetnek. A „legális” források tükrözik a pártok
és a párton belüli csoportok erõviszonyait, a
másik két forrás pedig melegágya a korrupció-
nak és igen nagy károkat okoz. A „tiltott” 
bevételek közé sorolhatók a más államokból ér-
kezõ vagy be nem jelentett támogatások, ame-
lyekkel cégek lobbiznak. Ezek elfogadása ese-
tén jogosan merül fel a kérdés: az ilyen támoga-
tást elfogadó képviselõ végsõ soron kit képvisel
a törvényhozásban? Az „illegális” támogatá-
soknál a képviselõk nemcsak pártjuk számára,
hanem saját céljaik érdekében is elfogadhatnak
pénzt. Ezek színtiszta korrupciós esetek és leg-
gyakrabban a közbeszerzéseknél, az (ön)kor-
mányzati vagyonkezelésnél, hatósági ellenõrzé-

sekkel és engedélyekkel kapcsolatos zsarolások
formájában vagy éppen felszámolás alatt lévõ
cégek vagyonának átjátszásával fordulnak elõ –
ilyen esetekben felmerülhet akár a szervezett
bûnözéssel való kapcsolat is.

A pártok gazdálkodásának és a kampányfi-
nanszírozás bevételi oldalának átláthatóvá téte-
le mellett igen fontos a kiadási oldal átlátható-
sága is. A Transparency International Magyar-
ország kutatást végzett a legutóbbi országgyû-
lési választáskor, amelynek eredményeként
megállapították, hogy a parlamentbe jutott pár-
tok a hivatalosan felhasználható összeg sokszo-
rosát, összesen legalább 3260 millió forintot
használtak fel a választásra, és ez így lehetett a
korábbi választásoknál is.

A Transparency International Magyarország
2009-ben törvénytervezetet készített, amelybõl
a pártok konszenzusának hiánya miatt nem lett
törvény. Ez a tervezet nyilvános, bárki által
hozzáférhetõ, az abban foglalt részletes javasla-
tok a bevételekrõl, a kiadásokról és az átlátha-
tóságról többségében ma is aktuálisak, újra elõ
kellene venni õket – mondta Földes Ádám.

A Transparency International javaslatai kö-
zött szerepel többek között a rövidebb kam-
pányidõszak, a kampányszámla bevezetése, a
hirdetések, valamint a politikai pártok mellett
kampányoló szervezetek regisztrálása, a képvi-
selõnkénti kampánylimit megemelése, a piaci
árak alkalmazása a politikai hirdetésekkel ösz-
szefüggésben. Véleményük szerint nemcsak a
kampányköltések, hanem a pártok – mint a köz-
hatalom gyakorlását célzó szervezetek – min-
den bevételének és kiadásának nyilvánosnak
kellene lennie, és ezzel összefüggésben a kész-
pénzkezelésüket is minimális szintre kellene
visszaszorítani. Módszertani jellegû javaslataik
is vannak a kampánykiadások és a kampányele-
mek pontos definiálása vonatkozásában.

A párt- és kampányfinanszírozás területén
kiemelt szerepet szánnak az ÁSZ-nak, az ellen-
õrzési jogosítványok megerõsítésével és a haté-
kony szankciórendszer bevezetésével, amelyet
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a teljes átláthatóság és az internet nyilvánossá-
ga erõsítene meg.

FODOR ISTVÁN, a volt Bölcsek Tanácsa tagja
Az aránytévesztés kockázata címû elõadásában
kifejtette, hogy párt- és kampányfinanszírozást
szélesebb kitekintésben, a korrupció elleni harc
egészébe ágyazva kell vizsgálni. Ebben a feladat-
ban a nemzeti intézményrendszer kialakítása és
a célok helyes megfogalmazása a legfontosabb.
A korrupció elleni harcban a nyomozó szervek
mellett igen jelentõs szerepe van az intézmény-
rendszer úgynevezett „jelzõ” intézményeinek,
amelyek sorába az ÁSZ is tartozik, mert a pre-
ventív tevékenység talán még fontosabb, mint a
reaktív – fejtette ki az elõadó.

Szerinte a korrupció elleni eredményes harc-
hoz elengedhetetlen egy jól átgondolt, tíz évre
elõretekintõ program elkészítése, a megfelelõ in-
tézményrendszer kialakítása és a szükséges tör-
vények megalkotása. Ezeknek minden területre
ki kell terjedniük, nem elégséges a konferencia cí-
mében megfogalmazott részterületre korlátozni.

Igen fontos a megfelelõ célok kijelölése,
olyan céloké, amelyek egy ilyen tízéves prog-
ramban megvalósíthatók és konkrét feladatot
tartalmaznak. Például ilyen cél lehet, hogy tíz
év alatt a magyarországi korrupció méretét
Szlovénia szintjére kell csökkenteni – mondta a
szakértõ.

Fodor István elõadásában kifejtette: arányté-
vesztés azt gondolni, hogy a pártfinanszírozás
anomáliáinak megszüntetése a korrupció elleni
harc legnagyobb eredménye – hiszen ebben a
körben 3–6 milliárd forintról van szó, a közbe-
szerzések körül azonban több százmilliárd fo-
rintos korrupciós összeg forog. Morális szem-
pontból természetesen lehet igen nagy hatása,
gazdaságilag azonban kisebb a jelentõsége.
Csak komplex program lehet sikeres, igen nagy
hiba lenne, ha a korrupció elleni harc a párt- és
kampányfinanszírozás mellett nem terjedne ki
további területekre is – mondta.

Elhangzott javaslatai a párt- és kampányfi-
nanszírozás vonatkozásában:

• költségek korlátozása,
• párt által alapított közpénzt felhasználó

alapítványok ne finanszírozhassanak kam-
pányt,

• nyilvános kampányszámla bevezetése,
• bankhitel és -kölcsön elszámolandó legyen,
• pártok adományt sem hazai, sem külföldi

gazdasági társaságoktól, sem politikai füg-
getlen alapítványoktól ne fogadhassanak el,

• kisebb összegû magánadományok elfogad-
hatók legyenek (100 000 forint),

• nagyobb összegû magánadomány nem tilt-
ható, de az adományozó adatai legyenek
nyilvánosak,

• pártok ne folytathassanak gazdasági tevé-
kenységet,

• ne fogadhassanak el egyházaktól, állami in-
tézményektõl, jótékonysági és szakmai
szervektõl adományokat,

• a tiltott adományokat kétszeresen fizessék
vissza a költségvetésbe,

• növelendõ az ellenõrizhetõ természetbeni
juttatások köre (például médiafelületek).

A választási eljárást érintõ javaslatai:
• hatékony jogorvoslati rendszer kidolgozá-

sa (két választási idõszak közelsége miatt),
• kampánysértések törvényi szankcionálása,
• választási csalások esetén az érintett képvi-

selõk ellen szigorú szankciók.
DOMOKOS LÁSZLÓ ÁSZ-elnök záróbeszéd-

ében kifejtette, hogy a kétharmados parlamenti
többség ebben a fontos kérdésben nemcsak na-
gyobb lehetõséget biztosít a döntéshozók szá-
mára, hanem nagyobb kötelezettséget is ró rá-
juk. Ennek szellemében szervezte meg az Álla-
mi Számvevõszék ezt a konferenciát, az itt el-
hangzott, rendkívül értékes elõadások pedig re-
mélhetõleg hasznos ismereteket és gondolato-
kat nyújtottak a megjelenteknek – mondta a
számvevõszék elnöke.

Kelemen F. Balázs – Tököli László
Levelezési e-cím: kelemenfb@asz.hu 
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