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Napirend: 
 

1. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10328. szám - bizottsági módosító javaslat benyújtásának 

kezdeményezése első helyen kijelölt bizottságként) 

2. Az Állami Számvevőszék jelentéseinek megtárgyalása a Jólét és Szabadság 

Demokrata Közösség 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 

(12110. szám), valamint a rendszeres állami támogatásban nem részesülő egyes pártok 

utóellenőrzéséről (12111. szám) 

3. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok, kedves képviselőtársaim. Megnyitom a bizottság mai ülését. Megállapítottam, 
hogy a bizottság határozatképes a helyettesítéseket is figyelembe véve. A helyettesített 
bizottsági tagokról egyébként, mint tudjuk, a jegyzőkönyv melléklete dokumentációt 
tartalmaz. 

A napirend elfogadása 

A napirendi ajánláshoz, amit kiküldtem, érkezett egy korrekciós javaslat. Puskás Imre 
alelnök úr azt javasolja, hogy a harmadik helyen javasolt napirendi pont tárgyalására ma ne 
kerüljön sor azért, mert nincs a kormány részéről posszibilis vezető, aki itt ez ügyben 
autentikus véleményt tudna számunkra képviselni. Ezért az a javaslatom, elfogadva az alelnök 
úr kérését, hogy a 3. napirendi pontot most ne tárgyaljuk, hiszen féloldalas lenne a tárgyalás, 
hanem egy későbbi időpontban, amikor a kormány majd képes lesz megfelelő partnert 
idedelegálni. 

Ezek után három napirendi pont elfogadását kérem, az 1., a 2. és az Egyebek napirendi 
pontot. Aki egyetért ezzel, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Megállapítom, hogy a bizottság a korrigált napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
törvény és egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtandó 
bizottsági módosító indítvány tárgyalása 

Áttérünk az 1. napirendi pont tárgyalására. Mint mindenki tudja, a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről szóló törvényjavaslat napirenden van, a 
parlament napirendjén van. Ehhez módosító javaslatok, kapcsolódó módosító javaslatok is 
érkeztek, amelyekkel a bizottságunk foglalkozott. Itt most egy bizottsági módosító indítvány 
sorsáról kell döntenünk, amit a megszokott módon, úgymond, kormányzati körökből kértek, 
hogy a bizottság ezt nyújtsa be saját indítványaként. Itt van, mindenki láthatta, 10 óra körül az 
internetre is kitettük, azon kívül itt van az írásos változata mindenki előtt. Tehát, ha nem is 
sok, de volt valamennyi idő arra, hogy megismerje a bizottság, miről van itt szó. 

Hogy miről van szó, abban kérek segítséget a kormány képviselője részéről. 
Köszöntöm a kormány képviselőjét, és megkérem, hogy a bizottsági javaslatról, annak 
fogadókészségéről a kormány oldaláról mi a vélemény. Tessék parancsolni! 

 
TÁRNOKI-ZÁCH PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tárnoki-Zách Péter vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
nemzetközi pénzügyi osztályának a vezetője. 

A bizottsági módosító javaslatot, ha megengedik, egy pár szóban, nagyon röviden 
ismertetném. Ez Koszorús László képviselő úr által benyújtott egyéni képviselői módosító 
indítványra, amely azt tenné lehetővé, hogy a magyar pénzügyi szolgáltatók is befektetési 
számlát nyithassanak ügyfeleiknek anélkül, hogy ezeknek az ügyfeleknek a számlanyitáshoz 
személyesen meg kellene jelenniük a bankfiókban. A képviselő úr által benyújtott változat ezt 
csak olyan környezetben tette volna lehetővé, ha ezt a befektetési számlát ugyanannál a 
pénzintézetnél nyitja az ügyfél, amelynél már folyószámlája létezik. 

Annak érdekében, hogy ez a konstrukció valóban működőképes legyen, és például a 
határon túli magyarok is magyar pénzintézeteknél tudjanak olyan típusú számlát nyitni, 
amelyen keresztül akár magyar államkötvényt is tudnak vásárolni, szükség volt egy 
komplexebb rendszer kialakítására. Ennek alapja ugyanez, hogy egy online felületet biztosít a 
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pénzintézet, illetve befektetési szolgáltató, ahol a leendő ügyfél megadja a személyazonosító 
adatait, és az ő személyazonosító iratainak másolatát beszkenneli, elküldi, és egy olyan 
biztonsági intézkedés van e mellé téve, hogy egy már meglévő és egyébként megfelelő 
pénzmosási szabályozásokkal bíró országban vezetett folyószámlájának adatait is meg kell 
adnia, amely adatokat a befektetési szolgáltatónak ellenőriznie kell. Ezáltal biztosítható az 
ügyfél személyes megjelenése nélkül, hogy a pénzmosás szempontjából az ő személyét 
azonosító adatokat a pénzmosási rendszer még tovább ellenőrzi. Tehát így a befektetési 
szolgáltató egy már megvalósított ügyfél-átvilágítási folyamat eredményeit használja fel. 
Ilyen szempontból a rendszer zárt marad. További biztonsági rendelkezés, hogy addig, amíg 
az ügyfél személyesen a személyazonosítását nem végezte el, a befektetési számla kizárólag 
az általa a bejelentkezésnél vagy regisztrációnál megjelölt úgynevezett igazolt számlán 
keresztül tud pénzmozgásokat végezni. 

A tárca előzetes véleménye alapján ez a bizottság által benyújtandó módosító 
indítvány támogatható. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, főosztályvezető úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 

van-e kérdésük, illetve mi a véleményük erről a bizottsági módosító javaslatról. Benyújtsa-e a 
bizottság, mit kezdjen vele. Tessék parancsolni! Kinek van kérdése, megjegyzése, 
észrevétele? (Nincs jelentkező.) Úgy látom, hogy nincs. A hallgatás beleegyezés. Ezek szerint 
a tárcának sem kell reagálnia, mert nincs mire. 

Következik a szavazás. Ki az, aki egyetért azzal, hogy ezt a bizottsági módosító 
javaslatot benyújtsuk az Országgyűlésnek? Aki egyetért vele, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság többsége egyetért a javaslat 
benyújtásával. Ki az, aki nem ért vele egyet, (Nincs jelentkező.) Nem szavazat nem volt. 
Tartózkodás? Kettő. 

A bizottság tehát egyetért azzal, hogy ezt az indítványt benyújtsa az Országgyűléshez. 

A napirendi pont lezárása 

Köszönöm szépen. Az 1. napirendi ponttal végeztünk. 

Az Állami Számvevőszéknek a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 2010-2011. évi 
gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről, illetve a rendszeres állami támogatásban 
nem részesülő egyes pártok utóellenőrzéséről szóló jelentéseinek megvitatása 

Következik a 2. napirendi pontunk, amelynek a megtárgyalásához három rövid 
megjegyzést hadd tegyek. Az egyik az, hogy régi és megoldatlan szabályozási problémája a 
magyar közéletnek, a pártoknak és a parlamentnek is az, hogy nem egyértelmű és nem világos 
a rendszerváltás óta, lehet így mondani, a pártok gazdálkodásáról szóló elszámolások, 
beszámolók és egyéb számviteli problémák szabályozása, másrészt az ellenőrzésben is vannak 
különféle tapasztalatok. Az egyik ilyen motívum, ami engem arra késztetett, hogy ezt a 
napirendi pontot javasoljam. 

A másik az ÁSZ elnökének, Domokos úrnak az a régóta hangoztatott kérése, hogy 
gyakrabban kellene ennek a bizottságnak a Számvevőszék munkájával foglalkozni. Én ezzel 
teljes mértékben egyetértek, hogy ide azért gyakrabban kerüljenek számvevőszéki jelentések, 
tapasztalatok. Nomen est omen, nevükben ugye, az a nevünk, ami. És nem utolsósorban az is 
motivált engem, hogy a bizottság a Számvevőszék munkájáról, feladatairól, jelesül most a 
pártok gazdálkodásának ellenőrzéséről, a megoldatlan kérdésekről áttekintést kapjon. 

Tisztelettel köszöntöm Elek János főigazgató urat, egykori kollégámat és Horváth 
Balázs urat, szintén egykori kollégámat, akik ezt a két napirendi pontot együtt majd itt 
fölvezetik. Átadom a szót Elek János főigazgató úrnak, hogy fölhasználva az elkészített 
prezentációt is, tájékoztatást adjon nekünk a két jelentés tapasztalatairól. Tessék parancsolni! 



- 8 - 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. ELEK JÁNOS (Állami Számvevőszék): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A bizottság napirendjén szereplő két számvevőszéki ellenőrzés 
tulajdonképpen a parlamenten kívüli pártok ellenőrzéséről szól, konkrétan három párt 
ellenőrzéséről. Erről készítettünk egy rövid prezentációt. Kérem, engedjék meg, hogy Horváth 
Balázs felügyeleti vezető, aki ennek az ellenőrzésnek az összefogója volt, megtarthassa 
prezentációját. 

 
ELNÖK: Tessék! Tessék, Horváth úr! 
 
HORVÁTH BALÁZS (Állami Számvevőszék): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Elöljáróban szeretném jelezni, hogy a jelentésekhez kapcsolódóan készítettünk egy rövid 
prezentációt, amely „A törvényességi anomáliák a parlamenten kívüli pártoknál” címmel lett 
megjelölve. Első mondatként talán ehhez kapcsolódóan az illik, hogy a pártok rendszeres 
törvényességi ellenőrzései során feltárt szabálytalanságok ismétlődően felhívják a figyelmet a 
párttörvény alapvető hiányosságaira. 

Az első, hogy a pártok éves beszámolójukat meg kell hogy jelentessék, azonban ehhez 
kapcsolódóan az Állami Számvevőszék több mint egy évtizede jelzi, hogy a párttörvény 
szerinti beszámolási rend nincs összhangban a számviteli törvény egységes beszámolási 
rendjével. Nem is ez a probléma, hanem alapvetően az, hogy a pártok által közzétett éves 
beszámoló nem biztosít átláthatóságot, értékelhetőséget és összehasonlíthatóságot. 

Újabb eleme a párttörvénynek, hogy minden pártot kötelez arra, hogy ezt a 
beszámolóját a gazdálkodási évet követő április 30-ig megjelentesse. Azonban a pártok 
többsége, azt tudom mondani, hogy több mint 90 százaléka nem tesz eleget a beszámolási 
kötelezettségnek, és a napirendre vett két jelentésben is azt kellett jeleznünk minden párt 
esetében, hogy elmulasztotta a beszámolójának határidőben való közzétételét, illetve 
előfordult az, hogy a Magyarországi Szociáldemokrata Párt sem az elkészítéséről, sem a 
közzétételéről nem gondoskodott. A párttörvény a határidő elmulasztását nem szankcionálja. 

Amennyiben a pártok mégis közzéteszik beszámolójukat, alapvetően azt kell 
megállapítania a Számvevőszéknek, hogy a közzétett adatok nem valós, nem megbízható 
módon tájékoztatják a közvéleményt. A párttörvény garanciákat nem ad ahhoz, hogy ez a 
megbízhatóság és valóság érvényesüljön. Egységes módszertant alkalmazunk annak 
érdekében, hogy a pártok felhívásunkra tegyenek eleget a megbízhatóság és valódiság 
követelményének. A parlamenten kívüli pártokhoz és ahhoz a pártkörhöz tartozik a 
megállapításunk, hogy nincs szankciója a tiltás megsértésének. 

A bevételekre vonatkozóan konkrét szabályokat tartalmaz a hatályos párttörvény, 
ugyanakkor, amennyiben az állami támogatásban nem részesülő pártok megsértik a 
párttörvényben előírt korlátozást, tiltást, és az Állami Számvevőszék azt állapítja meg, hogy 
tiltott bevétellel finanszírozta tevékenységét, akkor csupán arra van módja ezeknek a 
pártoknak az esetében, hogy a központi költségvetésbe rendeli befizetni a tiltott bevétel 
összegét. De semmiféle szankció, következmény nincs hozzárendelve, mert csak az állami 
támogatásban részesülő pártok esetében rendelkezik arról, hogy azonos összeggel az Állami 
Számvevőszék javaslatára csökkenti az állami támogatását egy pártnak. Tehát szeretném 
hangsúlyozni, hogy mindössze 6 párt részesül Magyarországon állami támogatásban, és az 
információink szerint több mint 100 párt van Magyarországon, ahol ez a kockázat nincs 
büntetve. 

Felvetődik az a probléma is, hogy a párttörvény kiadási oldalán nincsenek előírt 
kötelmek, azaz egy párt az állami támogatását, az ingyenes juttatott állami vagyonból szerzett 
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bevételeit szabadon felhasználhatja. Miből adódik ez? Abból, hogy az ÁSZ hatásköre 
korlátozva van, azaz a célszerűségi kötelmekre, annak betartására nem terjed ki. 

Az elmúlt időszakban a 2007. évi vagyontörvény minden parlamenti pártnak lehetővé 
tette, hogy kedvezményes hitellel állami ingatlanokhoz jusson. Így a Jólét és Szabadság is 21 
állami ingatlant vásárolt, több mint 700 millió forint kedvezményes hitellel. Ezeket az 
ingatlanokat a pártok lényegében pártcélra használják. De a Jólét és Szabadság jelentésében 
azt kellett megállapítanunk, hogy a tőke- és kamattörlesztési kötelezettségének a párt 
teljeskörűen nem tett eleget, ennek következtében a Magyar Fejlesztési Bank a szerződést 
felmondta. A jelenleg hatályos párttörvényben az állami vagyon védelmére, megőrzésére a 
törvényi garanciák nem szabályozottak. 

A Jólét és Szabadság jelentése a példa arra, hogy az eladósodottságra nem áll a pártnál 
rendelkezésre vagyonfedezet. A párt bevételeinek 6,5-szeresét kitevő, több mint 700 millió 
forint tartozást halmozott fel, és az Állami Számvevőszék jelentésében azt kellett 
megállapítani, hogy nincs lehetőség a tartozás rendezésére a közeljövőben. Természetesen 
most ezt összeköthetjük azzal, hogy nincs garancia az állami vagyonvásárlás, vagyonjuttatás 
kapcsán a hiteltörlesztésre sem. A törvényben nincs szabályozott garancia a 
fizetésképtelenség rendezésére. 

Minden ellenőrzés annyit ér, mint amennyi hozadékkal szolgál. Az Állami 
Számvevőszék, stratégiájával összhangban, javaslatokat fogalmazott meg ezekhez a 
törvényességi anomáliákhoz, elsősorban a párttörvény és a számviteli törvény összhangjában 
javasoltuk, hogy mérleg, eredménykimutatás és kiegészítő tájékoztató jellegű beszámoló 
készüljön, amelynek közzététele valóban szolgálja a tájékoztatást. Minden tájékoztatáshoz 
hozzátartozik a megbízhatóság és a valódiság. Ennek tükrében természetesnek tartanánk, 
hogy legyen kötelező a könyvvizsgálat és a képesített könyvelő alkalmazása. 

A pártok büntetlenül nem mulaszthatják el beszámolási kötelezettségüket. Az Állami 
Számvevőszék jelezhesse az ügyészség felé ennek tényét, és amennyiben a párt a 
szabályszerű megjelentetést fél éven belül nem pótolta, abban az esetben élhessen a párt 
megszüntetésének javaslatával. Azért, hogy a tiltó szabályoknak érvényük legyen, 
szükségesnek tartjuk a párttörvényben annak előírását, hogy mindazon párt, amely állami 
támogatásban nem részesül, kétszeres összeggel teljesítse saját forrásai terhére a költségvetési 
befizetést. 

Végezetül szeretném azt elmondani, hogy nagyon örülünk a napirendre tűzésnek, 
különösen azért, mert aktualitása van az alaptörvény sarkalatos törvényeként a párttörvény 
megújításának. Úgy gondoljuk, hogy az Országgyűlés munkájának támogatásán keresztül 
tudjuk legjobban szolgálni azt, hogy a párttörvény megújítása az ellenőrzési tapasztalatok 
hasznosításával valósuljon meg. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmet. 

 

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Mi is köszönjük a tömör és érthető összefoglalót, a javaslatokat is. Kinek 
van kérdése a Számvevőszék vezető munkatársaihoz? Herman képviselő úr! 

 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Tisztelettel az után érdeklődöm, mivel 6 pártról 

tett említést, amely költségvetési forrásból kap támogatást, hogy melyik az a 6 párt. A másik 
kérdésem pedig, hogy a Jólét és Szabadság párt, amely 700 millió forintos veszteséget és 
komoly ingatlanvagyont halmozott föl, a vizsgálat során nem tűnt föl, hogy egy ilyen 
nevesincs párt, amely gyakorlatilag ilyen volumenű ingatlanvagyonnal bír, nem a saját 
céljaira használja, hanem bérbe adja. Élek a gyanúperrel, hogy ez nyilvánvaló. 

Információim és tudomásom szerint, lehet, hogy rosszul tudom, de szankcióra a 
jelenlegi párttörvény is ad lehetőséget, igaz, hogy lightosabb kivitelben. Jelesül, ha és 
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amennyiben nem teljesíti a párt törvényi kötelezettségét, akkor egyesületként működhet 
tovább, ügyészi indítványra. Még egyszer hangsúlyozom, továbbra is él és működik, de két év 
múlva továbbra is pártként működhet. Tehát én itt látom a beavatkozási lehetőséget, hogy itt 
kell szigorítani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a kérdést. Kinek van még kérdése? Dancsó képviselő úr! 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Nekem igazából nem is kérdésem lenne, inkább tanácsot kérnék. Önök 
szerint mit lehet abban a helyzetben tenni, ha már kispártok ügyéről volt szó, engedjék meg, 
hogy a városom példáját mondjam el. Jómagam nem tudok dűlőre jutni ez ügyben. Miután 
önök nagy rálátással bírnak, tudnak nekem megfelelő tanácsot adni. Orosházán legjobb 
tudomásom szerint egyetlenegy pártnak van tulajdona, ez pedig a Magyar Demokrata Fórum. 
Egy osztatlan közös tulajdon egy iroda, amelyben több párt is el van helyezve meg civil 
szervezetek, és arra 1,2 milliárd forint jelzálog van bejegyezve keretbiztosítéki jelzálogként. 
Feltételezem, hogy ekkora hitelt kaphattak, és minden ingatlanra rájegyeztek ilyen mértékű 
jelzálog-biztosítékot. Ezzel nem tudok mit kezdeni. 

Van egy nem létező párt, és így a városi tulajdont nem tudom megfelelő formában 
működtetni, se felújítani, se pályázni, semmit nem tudok, mert ekkora tehertétel van az egész 
ingatlan forgalomképességén. Gyakorlatilag a közösség szenved igen jelentős csorbát ebből 
kifolyólag. Az MDF ezen keresztül egy helyi közösséget lehetetlenít el azzal, hogy nyilván jól 
felfogott érdekből bejegyeztette ezt a keretbiztosítéki jelzálogjogot. Úgy gondolom, ez 
számos egyéb gondolatot is fölvet az emberben, hogy ez vajon miért és hogyan történt meg. A 
tanácsukat szeretném kérni, hogy mit lehet ilyen helyzetben tenni, hogy a város a tulajdonát 
megfelelő módon tudja hasznosítani. Érdekes módon csak ez az egy párt az, amely a 
városunkban tulajdonjoggal rendelkezik. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Babák képviselő úr kérdez. 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm. Örülök annak, hogy lehetőség van erről a 

kérdésről beszélni. Fontos az ÁSZ ebbéli vizsgálata, ahogy az instrukciói és javaslatai is. 
Konkrét példával, helyesebben gonddal jelentkezem, úgy, mint Dancsó képviselőtársam. 
Ugyanis Szarvason a szabad demokratáknak van ingatlanuk, amelyet megkaptak annak idején 
a kormányuktól, 1,6 milliárd forint fejlesztési banki jelzálog van az ingatlanon, viszont 
kihasználatlanul megy tönkre. Kerestük, hogy akkor megvesszük, de nem találtuk sehol sem, 
tehát nem fellelhető a párt vezetése. Egyedül a Fejlesztési Banknál sikerült megszerezni azt, 
hogy ki a felszámolója. Valójában a felvett hitel és jelzálog kapcsán lehet az ingatlant 
visszaszerezni közösségi tulajdonba, mert fontos számunkra. 

Ez így ténylegesen rosszul szabályozott, mert nemcsak hogy ingyen kaptak ingatlant, 
hanem azokat még rengeteg jelzáloggal meg is terhelték. És ez mind a Fejlesztési Bank 
veszteségét jelenti, nem csekély összegben. Hozzátéve a reálszféra érdekes hitelkihelyezéseit, 
nem csodálkozom, hogy komoly pénzügyi problémáink vannak az állami költségvetést 
illetően, mikor még a pártok is meglopták a magyar államot. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További kérdés? (Nincs jelentkező.) Nekem is van két kérdésem. 

Az egyik az, hogy a tapasztalataik szerint a számvevőszékeknek akár Európában vagy 
világszerte mennyiben feladatuk a pártok gazdálkodásának ellenőrzése? Ismernek-e arra 
példát, ahol a Számvevőszék feladatául tették ennek a problémának a vizsgálatát? 

A másik kérdésem pedig az, hogy az állami támogatásban nem részesülő pártok 
ügyében a Számvevőszék milyen megfontolásból ellenőriz, hiszen a hatályos számvevőszéki 
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törvény a pártok gazdálkodását általában helyezi a Számvevőszék ellenőrzési hatókörébe, de 
azok a pártok, amelyek nem kapnak állami támogatást, tulajdonképpen nem közpénzekből 
gazdálkodnak. Lehet, hogy valamikor kaptak, akár vagyont. Magyarul nemzetközileg mi a 
tapasztalat e téren, illetve a közvetlenül közpénzt nem kapó pártokat a Számvevőszék miért 
ellenőrzi? Ez a két kérdésem van. 

További kérdést nem látok. Akkor megadom a válaszadás lehetőségét. Tessék 
parancsolni! 

 
DR. ELEK JÁNOS (Állami Számvevőszék): Elnök úr, engedje meg, hogy a konkrét 

kérdésekre a felügyeleti vezető úr adhassa meg a választ. 
 
ELNÖK: Tessék nyugodtan megosztani a válaszokat. 
 
HORVÁTH BALÁZS (Állami Számvevőszék): Tisztelt Elnök Úr! Kezdeném akkor 

Herman képviselő úr kérdésével. Az 5 parlamenti párt mellett, a Fidesz, a KDNP, az MSZP, a 
Jobbik és az LMP mellett a Magyar Demokrata Fórum jogutódja, a Jólét és Szabadság 
Demokrata Közösség az, amely állami támogatásban részesül. Itt szeretném azt mondani, 
hogy a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség jelentésében nem véletlenül utaltunk arra, 
hogy a Magyar Demokrata Fórum jogutódjaként politizál és részesül állami támogatásban a 
központi költségvetésből. 

A következő Dancsó képviselő úr felvetése. Az Állami Számvevőszék a Jólét és 
Szabadság Demokrata Közösség jelentését is megküldte a Magyar Fejlesztési Bank elnökének 
azzal, hogy jelezzük az államivagyon-törvény alapján a törvényességi aggályokat, amelyek 
természetesen nem terjedhettek ki arra, hogy a Magyar Fejlesztési Bank a jelzálogjogát 
miképpen gyakorolja, illetve miképpen jegyeztette be a tulajdoni lapra. Az lenne a 
javaslatunk, hogy mindezek tudatában kellene a Magyar Fejlesztési Banktól az információt 
megkérni, mivel az ellenőrzési hatáskörünk erre már nem terjedhetett ki. Babák képviselő 
úrnak hasonló felvetése volt, úgyhogy a konkrét információt a Magyar Fejlesztési Bank 
elnök-vezérigazgatója tudná megadni. 

Tisztelt Elnök Úr! Az ön kérdésére az a válasz, hogy külföldi példa van a pártok 
gazdálkodásának törvényességi ellenőrzésére, de a magyar szabályozás a társadalmi-
gazdasági rendszerváltás időszakában, tehát az 1989. XXXIII. törvénnyel lett életre hívva. A 
Számvevőszék ebben kizárólagos ellenőrzési jogot kapott. Ez a törvény az elmúlt 20 évben 
nem változott. Fontos lenne az is, hogy az Állami Számvevőszék hatásköre a párttörvény 
keretében megújuljon. Ehhez a nemzetközi tapasztalatok hasznosítása fontos lenne. Nekünk 
egyetlenegy tanulmányutunk volt, de az is inkább a választási pénzekhez kapcsolódott. Ezért 
nemzetközi tapasztalattal informális alapon rendelkezünk. Ebben a tekintetben, hogy 
konkrétan milyen körben rendelkezik az Állami Számvevőszék, írásban szeretnénk elnök úr 
nevében majd megtenni. 

 
ELNÖK: Elek János úr kívánja kiegészíteni? 
 
DR. ELEK JÁNOS (Állami Számvevőszék): Igen, elnök úr. Arról kérdezett, amire a 

kollégám nem válaszolt, hogy milyen megfontolásból ellenőrizzük az Országgyűlésen kívüli 
pártokat, különösen azokat, amelyek nem részesülnek támogatásban. Tekintettel arra, hogy 
kollégám utalt arra, hogy a pártok ellenőrzésére csak és kizárólag az Állami Számvevőszék 
jogosult, a pártokról szóló törvény támogatások esetében teszi kötelezővé a Számvevőszék 
részére, hogy kétévenként ellenőrizzen, a többi párt ellenőrzéséről nem szól. Az Állami 
Számvevőszék elnökének hatáskörébe tartozik ez. 
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Eddig azt a gyakorlatot követte az Állami Számvevőszék elnöke, hogy egy ciklus alatt 
egyszer legalább valamennyi párt gazdálkodását tekintsük át, hogy teljes képet kapjunk a 
pártok gazdálkodásáról, mert az ellenőrzési hatáskörünk fennáll, csak gyakorisága az ilyen 
esetekben nincs előírva. Amiről a kollégám most beszélt, a parlamenten kívüli pártok 
utóellenőrzése. Tehát két párt esetében olyan súlyú javaslatokat fogalmazott meg a 
Számvevőszék, mert a JESZ esetében 1 százalékos támogatást kap, ott kötelezően előírt 
ellenőrzési hatáskörünk van, amelyek indokolták az utóellenőrzést. Ezt az új számvevőszéki 
törvény teszi lehetővé jelen pillanatban, hogy kifejezetten a javaslataink érvényesülését 
nézzük meg, hogy hogyan hasznosultak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Mi is köszönjük. Megnyitom a vitát. Kinek van véleménye a kérdések, 

válaszok ismeretében és egyébként a jelentések ismeretében is? (Nincs jelentkező.) Nem látok 
ilyet. 

Akkor én szeretnék néhány megjegyzést tenni az eddigi kérdésekre, válaszokra. 
Horváth Balázs úr nagyon korrekten hangsúlyozta azt, hogy a párttörvény alapvető 
hiányosságokat mutat. Nyilván nem a Számvevőszék feladata azt megjelölni, hogy a 
törvényalkotónak a törvényhozás melyik fázisában és konkrétan kinek kellene a párttörvény 
ezen hiányosságait megszüntetni. Azt gondolom, a bizottságunknak is van ezen a téren 
feladata, hogy ezt végiggondolja, hogy egy tisztességes párttörvényt vagy választási törvényt 
a parlament mielőbb megalkosson. Másrészt tegye ebben egyértelművé a Számvevőszék 
szerepét. 

Azért kérdeztem meg azt, hogy más számvevőszékek foglalkoznak-e ilyen feladattal, 
mert ismereteim szerint abszolút nem jellemző. Van elszórtan, nem akarok itt neveket 
mondani. De nem jellemző, különösképpen nem jellemző a közpénzeket nem kapó és 
közvagyonnal nem gazdálkodó pártok számvevőszéki ellenőrzése. Persze, a kérdés jogos, 
hogy akkor viszont ki. Tehát, ha a Számvevőszék nem, akkor ki. Azt gondolom, itt végig kell 
gondolnunk, hogy az ügyészség törvényességi ellenőrzése nem lenne inkább megfelelő arra, 
hogy a költségvetésből támogatást nem kapó és az államtól vagyonelemeket nem kapó pártok 
ellenőrzését elvégezze. A Számvevőszék az ellenőrzési kapacitásait ennél értékesebb vagy 
ennél nagyobb horderejű kérdésekre igyekezzék fordítani. Nekem az a szándékom, hogy a 
mai vita, beszélgetés tapasztalatait, a Számvevőszék javaslatait mérlegelve készítek egy 
határozat javaslattervezetet, és a bizottságban arról beszéljünk majd, hogy mindazok után, ami 
most itt elhangzott, és a jegyzőkönyv meg fogja örökíteni, valamit tennünk kell. Az nem 
megoldás, hogy egymásnak panaszkodik a Számvevőszék meg a bizottság, és a helyzet nem 
javul. Sok példa hangzott el erre. 

A javaslatok közül, amiket itt Horváth Balázs úr a végén összefoglalt, van, ami nekem 
szimpatikus, van, ami nem, de hát ez így szokott lenni. Ő maga is megemlíti, hogy az 
ügyészséget be kell vonni ebbe a körbe. Azt nem egészen értem, miért kell ahhoz külön 
felhatalmazás az ÁSZ-nak, hogy az ügyészséghez forduljon. Ezt szerintem nyugodtan 
megteheti. Azt javasolta Horváth Balázs úr, hogy az ÁSZ kezdeményezhesse, hogy az 
ügyészség felé a beszámolók… satöbbi megszüntetését. Hogy az ÁSZ kezdeményezhesse, 
szerintem ez a lehetősége megvan, úgy értelmezem, hogy kezdeményezheti az ügyészségnél a 
párt megszüntetését. Azt fogom javasolni, azt szeretném, és végiggondolnám ezt, hogy a 
közvetlen költségvetési juttatásban nem részesülő pártok gazdálkodásának ellenőrzésével a 
Számvevőszéket ne boldogítsa az Országgyűlés, hanem ezt az általános ügyészségi 
törvényességi ellenőrzés hatókörébe utalja. 

Summa summarum, azt gondolom, a problémával a bizottságnak még foglalkoznia 
kell. 
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A napirendi pont lezárása 

Megköszönöm a Számvevőszék munkáját, megköszönöm a kollégák tájékoztatását, 
javaslataikat. Azzal zárom le ezt a napirendi pontot, hogy erre a problémára a bizottság vissza 
fog térni és reméljük, nemcsak olyan formában, hogy megint beszélgetünk egy órát róla, 
hanem valami megoldást is találunk. Köszönöm szépen Elek János úrnak és Horváth Balázs 
úrnak a közreműködését. Viszontlátásra! 

Az ülés bezárása 

A bizottság számára még annyit szeretnék mondani az egyebekben, hogy jelenlegi 
információim szerint a héten nem tartunk több bizottsági ülést. Ez persze nem 100 százalék, 
csak 90, tehát legközelebb jövő hétfőn találkozunk. Köszönöm szépen, a bizottság ülését 
bezárom. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 50 perc.) 
 
 
 

 

 

Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 
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