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OSSZEGZES
Az ellenőt,zéssel ériníett l60 párt a 20]7-2019. éy,ekre vonatkozóan netn tetí eleget az ellen-
őrizhetőség követelmértl,ének, Közijtíik kilenc párt az Átlatni Szátnvevőszék 202t. éviJblhí-
vására mtir igazolta, ]5l párt nem igazolta az ellenőrizhetőség és a tön,ényes gazdálkodás
alapveíő fbltételeínek meglétét. A l 5l pártnál kólíségt;etésí tómogatáshoz jutásuk eseíén
n ern b i :to s ít ot t a közpén: átlát ható és e lszótmo ltatható .f'e l has zná l ás a,

^ 
2014. és 2018. évi országgyűlési választások ellenőrzési tapasztalatai és a választásokhoz kapcsolódó állampolgári

érdeklődés rámutatott a rendszeres költségvetésitámogatásban nem részesülő pártok működésének és gazdálkodá-

sának kockázataira. A társadalomban felerősödött az igény a pártok gazdálkodásának átláthatósága, a politikai élet
tisztaságának biztosítása és a korrupciós kockázatok csökkentése iránt.

A magyarországi pártok többsége nem jogosult rendszeres központi költségvetési támogatásra, mivel az ország-
gyűlési képviselőválasztásban részt vett választók szavazatának I%-át nem szerezték meg. Ugyanakkor a törvényi
feltételek teljesítése esetén a pártok a választási kampányukhoz és a működésükhöz is köttségvetési támogatásban
részesülhetnek. Ezekben az esetekben kulcsfontosságú, hogy a demokratikus közhatalom gyakorlásában részt vevő
és közpénzeket használó pártok a törvényi előírások betartásávaljárjanak el, gazdálkodásuk átlátható és más szerve-
zetek számára ls példamutató legyen.

lz Állami Számvevőszék a választók szavazatának 1%-át el nem érő pártok esetében a választási kampányhoz
kapcsolódóan kapott költségvetési támogatások felhasználását kérelemre ellenőrzi. A2014. évi váIasztásokhoz kap-
csolódóan beérkezett kérelmek alapján történtek ilyen el|enőrzések, azonban a 2018, évi választások során erre irá-
nyuló kérelem nem érkezett, így erre az időszakra nem történt ellenőrzés.

A közelgő választásokra tekintettel az Állami Számvevőszék elérkezettnek látta azidőt arra, hogy megtörténjen a

választók szavazatánakI%-ál el nem érő pártok teljes körű átviIágítása, ame|y hatásos időben egy tisztulásifolyama-
tot indíthai e , annak érdekében, hogy a következő választások során a potenciálisan rendszeres vagy nem rendszeres
költségvetési támogatásra jogosult pártok alapvető gazdáIkodási feltételei biztosítottak legyenek,

Az Ál]amiSzámvevőszék ellenőrzésének célja, hogy rámutasson a pártokgazdálkodásának átláthatóságát biztosító
alapvető eIvárásokra és az átláthatóságot veszé|yeztető kockázatokra. Ezte| az Állami Számvevőszék előmozdíthatja
a pártok jogkövető magatartását, erősíthetia pártokfelkészültségét a közpénzekfelhasználására, és hozzájárulhat a

pártoknál a közpénzügyi helyzet javulásához.

Az ÁllamiSzámvevőszék átfogó ellenőrzése 173 rendszeres költségvetésitámogatásban nem részesülő pártra terjedt
ki, Közülük 160 pártnái nem voltak biztositottak az ellenőrizhetőség alapvető feltételei, jelen számvevőszékijelentés-
ben az ezekkel a párcokkal összefüggésben feltárt tények, körülmények kerülnek bemutatásra. Az ellenőrizhetőségét
biztosító 13 pártról külön számvevőszéki jelentés készült,

A rendszeres költségvetésitámogatásban nem részesülő pártok ellenőrzése az átláthatóság Iegalapvetőbb, lénye-
ges feltételeinek fenná|lását vizsgálta volna a 20t7-2019. évekre vonatkozóan,

Nem rendelkezett törvényes képviselővel 56 párt, 60 párt pedig a bejegyzett székhelyén nem volt elérhető. Emel-
lett 21 párt nem brztosította a gazdálkodása átláthatóságának eIlenőrizhetőségét, Agazdálkodásának átláthatóságát
nem biztosította a választók és saját tagsága felé 23 párt, miveltörvényi előírás ellenére nem tett eleget a pénzügyi
kimutatás készítési és közzétételi kötelezettségének,

Az ellenőrzés társadalmi indokolts
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Az etlenőrzés során feltárt tények, körülmények felvetették annak a gyanúját, hogy az érintett pártoknál a tÖrvé-

nyes működés nem biztosított. Emiatt az Állami Számvevőszék az eIlenőrzés során feltárt tényekről, körúlménYekről

tájékoztatta a pártok működése feletti törvényességi ellenőrzésre jogkörrel rendelkezŐ, valamint tÖrvényességi fel-

ü gyeleti eljá rás i nd ítvá nyozásá ra jogosu lt ü gyészséget.

Az ügyészség válaszában tájékoztatta az Állami Számvevőszéket, hogy a törvényes képviselővel nem rendelkezó

56 párt, és a székhelyén nem elérhető 60 párt esetében megvizsgálták a törvényességifelügyeleti eljárás kezdemé-

nyezésének szükségességét, ugyanakkor az ügyészi eljárás a hatályos jogi szabályozásra tekintettel kizárólag a civil

szervezetek bírósági nyilvántartásának adatait érintő nyilvántartási törvénysértésekre terjedt ki. Emellett az ŰgYész-

ség a gazdálkodás átláthatóságát vagy annak ellenőrizhetőségét nem biztositó 23 illetve 21pártra vonatkozÓan je-

lezte, hogy a hatályos törvényi rendelkezések szerint a pártok gazdálkodása körében feltárt szabálytalanságok alapján

úgyészi fellépésre nincs törvényes alap. Az ügyészség válaszában foglaltak alapján felvetődhet a pártok működésének

törvényességi ellenőrzésére és felügyeletére vonatkozó jogszabályi előírások felülvizsgálatának mérlegelése.

az ÁtlamiSzómvevőszék az eltenőrzés tapasztolotai atapjón a'kózpénzügyek ótlóthatósógónak, rendezettségének

mielőbbi e!őmozdítása érdekében 2021-ben figyetemfelhívó levétlelfordult a pórtok vezetői feté. Az Áltami SzómvevŐ-

szék o figyelemfethívóssal tehetőséget biztosított 0rr0, hogy a pórt o 2O21. évre igazoljo oz ellenőrizhetőség és a tÖr,

v é nyes g o zd ó l kod ó s ol o pv ető feltétel ei n e k m egl étét.

Kilenc párt élt az Állam] Számvevőszék által biztosított lehetőséggel és dokumentumokkal igazolta, hogY 2021.

évben az ellenőrizhetőség és a törvényes gazdálkodás alapvető feltételei fennáIlnak, KÖltségvetésitámogatáshoz ju-

tásuk esetén a törvényi előirások és a gazdálkodásra vonatkozó belső szabályok jövőbeni betartása esélYt jelenthet

az átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználásra. Az érintett kilenc párt a következŐ:

_1. Független Kisgazda-, Foldmunkás- és Polgári Párt

_2. Le az Adók 75%,ával Párl

_3, Magyarországi Munkáspárt 2006 - EURÓpAl BALOLDAL

_4. Magyar Szociális Párt

_5. Mi Hazánk Mozgalom

_6. Nemzeti Szolidaritás

_7, Online Marketing Hálózat

_8. Platón Párt

_9. Zöldek, a Normális Emberek Pártla

151 párt nem élt az Állami Számvevőszék által biztosított lehetőséggel, mivel felhívásra sem igazolta,hogy 2021.

évben az ellenőrizhetőség és a gazdálkodás alapvető feltéte|ei fennálInak. Közülük 91 párt a bejegYzett székhelYén

az elérhetőségét nem biztosította,40 párt nem váIaszolt a figyelemfelhívásra. További 20 párt a figyelemfelhívó le-

vélre küldött válaszával nem igazolta 2021. évre a törvényes gazdálkodás alapvető feltételeinek meglétét. Ezeknél a

pártoknál magas a kockázata, hogy köttségvetési támogatáshoz jutásuk esetén a kapott közpénzzel nem lesznek ké-

pesek elszámolni a törvényi előirások szerint.
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AZ ELLENORZES CELJA

AZ ELLENóRZÉS CÉLJA annak értékelése,

hogy a rendszeres központi köItségvetési támogatásban

nem részesülő pártok eIeget tettek-e a Párttörvény1 9. §

(1) bekezdésben e!őírt pénzügyi kimutatás készítési és

kozzététe li kötelezettségü knek,

7



al

AZ ELLENORZES TERULETE

160 rend§zeres költségvetési támogatásban nem részesülő

*
§

t"

A pártok a Civiltv.2 és a Párttörvény rendelkezéseialapján kö-

telesek működni.

A pártok társadalmi rendeltetése, hogy a népakarat kialakí-

tásához és kinyilvánításához, valamint a politikai életben való

állampolgári részvételhez szervezeti kereteket nyújtsanak. Az

Országgyűlés ezért az állampolgá rok egyesülési szabadságána k

és politikai .jogainak érvényesülése, valamint a társadalomban
meglévő különbóző érdekek és értékek demokratikus megjele-

nitésének és érvényesítésének előmozditása érdekében al-

kotta meg a Párttörvényt.

A törvény hatálya azokra az egyesületekre terjed ki, ame-

lyek nyilvántartott tagsággaI rende|keznek, és amelyek a nyil-

vántartásba vételüket végzőbtróság előtt kinyilvánítják, hogy e

törvény rendelkezéseit magukra nézve köteIezőnek ismerik el.

En nek megfelelően, a Pá rttórvényben rógzített előíráso kat

minden pártnak be kell tartania. Ez közpénzügyi szempontból
különös jelentőséggeI bír azért, mert a pártok a Párttörvény

rendelkezései szerint rendszeres, a kampányköltségek átláthatóvá tételé-
ről szóló törvény3 rendelkezései szerint pedig törvényi feltételekkel az or-

szá ggyű lési vá lasztási ka m pá nyhoz n em rendszeres költségvetési tá moga-

tásban részesúlhetnek.

A központi költségvetésről szóló törvényben a pártok rendszeres támo-
gatására fordítható összeg 25 %,a a parlamentben mandátumot szerz€tt
pártokat illeti meg, af7%-nak megfelelő összeg pedig az országgyűlési vá-

Iasztások eredménye aIapján a pártra, illetőleg a párt jelöltjeire leadott sza-

vazatok arányában illeti meg a pártokat. Nem jogosultak rendszeres köIt-

ségvetésitámogatásra azok a vá|asztáson részt vett pártok, amelyek a vá-

lasztók szavazatánakT%-átsem szerezték meg. A jelen ellenőrzés ez utóbbi

pártokra vonatkozik.

Az ellenőrzósre az Országos Bírósági Hivatal adatszolgáltatása, iIletve a

Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében megjelent adatok alapján kijelö-

lésre került az ósszes, az ellenőrzési időszakban a közhiteles nyilvántartás-

ban megtalálható, a következő választáson potenciálisan költségvetési tá-

mogatásra jogosult párt. Emellett az ellenőrzés időszakát kóvetően egyes

pártok megszűnésére, átalakulására és újpártok alakulására kerülhetett és

kerülhet sor a jövőben, amely változásokat jelen számvevőszéki jelentés

nem tudott figyelembe venni.

Az ellenőrzés nem terjed ki a jelenleg rendszeres köItségvetésitámoga-
tásban részesülő pártokra, vagyis azon hét pártra, amely a2O1B. éviválasz-
tásokon parlamenti mandátumot szereztek, illetve további két pártra,

amelyek nem jutottak mandátumhoz, azonban a választók szavazatának

több, mint egy százalékát megszerezték. Ezen pártokról az ÁSZ- törvényi
kötelezettségét teljesítve - külön jelentést készít.



Az ellenőrzés területe

Az ellenőrzés nem terled ki továbbá arra a 49 pártra, amelyek ellenőr-
zése az ellenőrzés időszakában felmerült objektív körülmények miatt (vég-

elszámolás, vagy fe|számolás folyamatban léte, egyesületté alakulás, tör-
lés) okafogyottá vált.

A fennmaradt 173 ellenőrzött pártból hat olyan párt van, amelyek az

előző választási kampányhoz kapcsolódóan összesen 1162 millió forint
kö|tségvetési tá mogatásba n részesú ltek. A jele n l eg rendszeres költségve-
tési tá mogatásra nem jogosu lt pártok tehát potenci á l isa n költségvetési tá-
mogatásra jogosultak, egyrészt a választási kampányhoz kapcsolódóan,
másrészt a következő választás eredményétől függően, ezért jelentős tár-
sadalmi érdek fűződik ahhoz, hogy a következőválasztások időszakára ezek
a pártok a Párttörvényben előírt feltételeket telJesítő, jogkövető pártok le-
gyene k, átlát hatóságu k és elszá moltath atóságu k biztosított legyen.

A jeIen eIlenőrzés 160 pártra vonatkozik. A további 13 párt eIIenőrzési

ertékeléséről külön jelenlés készül.



AZ ELLENORZES HATTERE, lN DOKOLTSAGA

A magyarországi pártok tóbbsége nem jogosult rendszeres központi kólt-
ségvetési támogatásra, mivel az országgyűlési képviselőválasztásban részt
vett választók szavazatának 1,%-át sem szerezték meg. A Párttörvény a

rendszeres állami költségvetési támogatásban részesülő pá rtok esetében
az ellenőrzést kétéves gyakorisággal irja elő, a központi költségvetési tá-
mogatásban nem részesülő pártok ellenőrzésének gyakoriságára nincs jog,
szabályi rendelkezés. Ebből kóvetkezően az ellenőrzés jelentőségét nem az

e l lenő rzött pá rtok gazd ál kodásá na k nagyságrendje, ha nem a jogá l la misá g-

ból eredő azon garanciális követelmény indokolja, hogy valamennyi párt
gazdálkodása törvényességének ellenőrzése biztosított legyen,

l§
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A JELENTES LENYEGES KERDESKOREI

A párt a pénzügyi kimtltatás készítési és közzétételi kötelezettsé-
gét szabályszerűen íelj esítette-e?
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AZ ELLENORZES HATOKORE ES MODSZEREI

I Szabályszerűségi ellenőrzés.

Az ellenőrzőtt időszak

I ZOu.január I.-2O1g. december 3]..

A párt ellenőrzése során az ellenőrzés tárgyát képezi a2017 -2019. évekre
vonatkozó pénzügyi kimutatások elkészítése és a Párttörvény szerinti köz-
zététele szabályszerűségének eIlenőrzése. A szabályszerűség vizsgálata a

pénzügyi kimutatás elkészítésére és a Magyar Közlönyben történő határ-
időben való közzétételre teried ki.

Az elle nőrzött szery ezet

I

| 160 nárt a ll. számú mellékletben foglaltak szerint.

Az ellenőrzés

Az ellenőrzés jogalapját az ÁsZtV,4 5. § (11) bekezdés a) pontja, a Párttór-
vény 10. § (1) bekezdése képezik.

Az ellenőrzést az ASZ az ellenőrzési program szempontjai, az ellenőrzött
időszakban hatályos jogszabályok, az ellenőrzés általános szakmai szabá-
lyai, az ellenőrzésre irányadó ÁSZ módszertanok f igyelembevételével végzi.

A törvényi előírásokat, valamint az Ász áltaI meghirdetett, nyilvános
módszertant figyelembe vóve az ellenőrzés hatóköre kiegészülhet a kocká-
zatjelzések a|apján, a kockázatértékelés függvényében további lényeges
ügyek szabályosságána k ellenőrzésével az ellenőrzés megkezdésének idő-
pontjáig.

Az ellenőrzés kiterjed minden oIyan korú|ményre és adatra, amely az
ÁSZ .jogszabá lyba n meghatá rozott fe |adata i na k teljesítésé hez, va la mint a

progra m végrehajtása folya má n fel merü lt úja bb összefüggések feltá rásá-
hoz szükséges,

12
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Az ellenőrzés hatóköre és módszerei

l

Az ellenőrzés ideje alatt az ÁSZazellenőrzött pártta|történő kapcsolat-
tartást az ÁSZSZMSZ5-ének vonatkozó eIőírásai alapján biztosítja.

Az el lenőrzési bizonyítékként fel haszn á l ható ad atforrások közé ta rtoz-
nak egyrészt az ellenőrzési program részletes szempontjainál felsorolt
adatforrások, másrészt minden egyéb az ellenőrzés folyamán feltárt, az el-

lenőrzés szempontjából információt ta rtalmazó dokumentum.

Az ellenőrzést az ellenőrzött szervezetek által rendelkezésre bocsátott
dokumentumokra, adatokra kell alapozni, A rendelkezésre bocsátott ada-
tok, információk kontroll1a az ellenőrzés keretében történik, Az ellenőrzés
céljának eléréséhez szükséges bizonyítékokat a számvevő az egyes adatok
közvetlen, részletes elemzésével szerzi meg, a kovetkező ellenőrzési eljá-

rások alkalmazásával: megfigyelés, szemrevételezés, információkérés,
megerősítés, valamint elemző eljárás.
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ERTEKELESEK

1. A párt a pénzügyi kimutatás készítési és kőzzétételi kötelezett-

Az e|lenőrzésseI érintett 160 párt egyike sem biztosította a
el lenőrizhetőség ala pvető feltételeit.

szerűen tel esítette-e?

Osszegző értékelés

Az ellenőrzés 137 párt esetében az e|lenőrizhetőség alapvető feltétele
érintő tényeket, körúlményeket tárt fel.

A Ptk.6 előírla, hogy a jogi személynek, így a pártnak is bejegyzett szél
hellyel és tórvényes képviselővel kell rendelkeznie, A párt bejegyzett szél
helyen torténő fellelhetőségének biztosítása hiányában a szervezet elérhe
tősége nem lehetséges, törvényes képviselő hiányában pedig eIlehetet|t
nül, hogy a szervezet nevében eljárásra jogosult személy a szükséges jo5

nyrlatkozatokat megtegye. A székhelyen történő elérhetőséget 60 pá

nem biztosította. További 56 párt nem rendelkezett törvényes képvisel(
ve |.

Az ellenőrizhetőség biztosítása érdekében a pártok kötelezettség(
hogy biztositsák a gazdálkodásuk törvényességét igazoló dokumentumo
rendelkezésre állását. 21párt nem igazolta hitelt érdem|ő módon a gazdá
kodás törvényességét, így átláthatósága sem volt biztosított.

További 23párt kózül 16 párta2017-2019, évekre, három párt a 201i
évi alapítását követően a 2018-2019. évekre, míg négy párt a 2019. évi al;
pítását követően a 2019, évre vonatkozó pénzügyi kimutatás készítési é

kozzétételi kötelezettségét nem teljesítette, a Magyar Köz|öny Hivatalc
Értesítőjében nem tette közzé éves pénzügyi kimutatását.

Amennyiben a párt ellenőrizhetőségének alapvető feltételei nem biztc
sítottak, nem biztosított a párt által kapott közpénz szabályszerű fe|has;
nálása és elszámoltathatósága sem.

,l4



MELLEKLETEK
t l. sz. MELLÉKLET; ÉRTELMEzőszótAa

pénzügyi kimutatás

költségvetési tá mogatás

A Párt tv. 9. § (1) bekezdésében meghatározott, a törvény 1, számú melléklete sze-

rinti pénzügyi kimutatás (hatályos 2014. május 6-ától|, amelyet a pártok kötelesek
mrnden év május 31-ig a Magyar Közlönyben, valamint saját honlappal rendelkező
pártok a honlapjukon is közzétenni.
Az államháztartás alrendszerei terhére nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatás,

amelyet a támogató nem elsősorban ellenszolgáltatás elIenében, de konkrét prog-

ram megvalósítása vagy meghatározott időszakban a támogatott szervezet működ-
tetése érdekében nyújt. (Civil tv. 2. § 15. pont)
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l ll. sz. MELLÉKLET: ELLENóRzÉsse l Éntrurrrr pÁnror

I 3-Együtt az Egységért Párt 55. Kontro|| Csoport 109. Négynap Pán
2. A Haza Pártja 56. Konzervatív Néppárt 1 10. Nemzetegyesító Mozga lom

3. A MI Pártunk - lMA tra Korrupcíó Nélkü|i Magyarországért
Párt (KNMP) 111, Nemzeti Balo]ia Pá-i

4. Állatvédő párt 58. Közlekedő Polgárok Pártja 1,12
Nemzeti Egységben N1 agvarorszá-
oár+ D írt

5 Alternatív Magyar Néppárt 59. közös ]övő párt
1 13.

Nemzeti Együttműköces es tvlegbé-

keles part

6.
Áramlat Egvüttműködés a ]elen,lét-
ért és a Jóvő-képért Párt 60.

Kozös Megoldás Magyarországért
Mozgalom 11,4. Nemzeti Értékelvű ?e..

7. Demokrata párt 61. Közös Nevező 2018 1 15. Nemzeti Rad jkális Köz:a-s:::ai Párt

8. Demokrata Roma Nép Párt 62.
Közösen Egymásért Demokratikus
Nép pá rt 1,16 Nemzeti szolidaritás

9.
Demokraták az emberi Jogokért
Pá rt 63.

Közösség a Társadalmi lgazságossá-
gért Néppárt (KT|) I17. Nép OldaIi Párt

10.
Demokraték Magya rországért Új
SzöVetség Párt 64, Le az Adók 75%-val ]- 18. N ÉPPÁRT.HU

11. Demokraták Pártja 65.
Lehetőség Magyarország .Jövőjéért
Párt 119

Nyitott Európai Magyarországé n
Pá rt

3.2. Demokratikus karta párt 66. Le ndü]ettel Magya rországért !20 Nyugdtjasok Pártja 50+
]"3 Demokratikus Nemzeti Néppárt 67. Magunkért Demokrata Párt 12L online Marketing Hálózat

3-4. DoIgozók Magyarországi Pártja 68 Magyar Autósokért Pért I22.
Opre Roma Cigány Demokrata
Néppárt

1tL)- Egyen|őség Roma Párt 69. Magyar Cigány Néppárt 1,23. oRlGÓ Párt
16. Egyetemes ]ogok Pártia 70. Magyar Csa|ádok Párt|a 11A Oxigén Párt

11 , Egyetértés a Jobb .Jövőért Párt 7L
Magyar Demokráciáért és Hazáért
Párt 1_25. Óreg Demokraták Szovetsége

18.
Együtt a Magyar Kisebbségekért és
Hátrányos He|yzetűekért Pá rt

72. Magyar Demokratikus Unió 1_26.
Osszefogás a Fennmaradásért Szó-
vetség

19.
Együtt az új Magyarországért 2018
Pá rt 73 Magyar Feltörekvés Párt L27, Párt a Magyar Szabadságért

2a. Együtt Magvarországért Unió Magyar Gazdák és Polgárok Pártia 128. PIatón Párt
2t E|égedetlenek Pártia 75 Magyar Gazdaság Párt t29, Po|gári Konzervatív Párt

22.
Elégedett Magyarországért Mozga-
lom 76.

Magyar Gondolkodók Politikai
Pártja 130, PoIgári Vi|ág Pártja

23. Életet az Éveinknek párt 7] Magyar Gyarapodás Párt 131 Rend És E|számoltatás Párt
1Á EIhetőbb, Boldog Magyarországért

Pá rt 78. Magyar HajnaI Mozgalom Párt 732. Rend és lgazságosság Pártja

25.
tlkötelezettség, Társadal mi lgazsá-
gos5ág Korrupcióellenesség Alape|-
veinek Pártja

79. Magyar Nemzeti Kőzép Pért 13 3. Romák a Romákért Párt

26. Ellenzéki párt B0. Magyar Nemzeti Párt (MNP) 1aA Sportos és Egészséges Mag.,,aror-
szágért Párt

77. Éló Magyarorszás,Párt öf Magyar Népakarat Párt 135 szabad választók pártia
28. Ember az Emberekért párt 82. Magyar Nyugdrlas Képviseleti Párt 136. Szabadság Népe Pált
29. Imberek Magyarországi Párt]a 83 Magyar Szociális Párt I37, Szabadségpá rt

30,
E migrá cióban Éló tr,,tagya rok Szövet-
5ége

84 Magyar Szociális Zö|d Párt 13B. SZEGENYEKERT PA3-
31. E rtékmentők szövetsése B5 Magyarok a Demokráciáért Párt 139. Színes Demokratikus la -:

32. ERTUNK ERTETEK - a hiteles párt 86. Magyarok Egymásért Szövetsége 14a Szociá|demokralak To,:: - :] *l

Párt.]a
33. Észszerűség Pártia ó/. Magyarországért Demokrati kus Párt 1,47 Táncsics - Radiká]is Baloat
34

Európai Cigányok Demokratikus
Pá rtja 88.

Magyarországi Cigényok Fóruma .

Összefogás Magya rországért Pá rl
142.

Társadalmi lgazságosság i ; i-ópai
Demokrácia párt

35. Európai Független-Centrum Párt 89.
Magyarországi Hátrányos Helyze-
tűek Pártja

1/) Tea Párt Magya:ország

36.
Fiatalok és ldősek TársadaImi lnteg-
rációja Párt 90

Magyarországi Munkáspárt 2006
EURÓPA| BALOLDAL \44 Tenni Aka,ás lvloigaiom

37.
Fordulat Párt - Szövetség Magyaror-
<z ÁoÁrt 91 Magyarországi Nemzetiségek Pártla 145. Tenni Akarók Magyarországi Pártja
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38
Fölcjművelők,- Gazdá|kodók, és az

UI t et Rendszerva|to Partla
92.

Magyarországi Szociáldemokrata
Pá rt

746.
Tiszta Inergiával Magyarországért
Párt

39
FuggetIen Kisgazda-, Földmunkás
és polgári párt 93. Maradj ltthon Mozga|om 141 Új AlternatíVa Párt

FúggetIenek Választási Pártja óÁ M ás Altern atívát-M agya rországért
polgári párt 14B. Uj Kezdet Párt

41 Hajrá Magyarország I Párt 95- MCF Roma Összefogás Párt I49. Úi Maevar Front Mozealom Párt

42. HALADAS PART 96.
Megoldás:EGYlKSEM I CiviIkontroll
párt 150.

U.] MAGYARORSZAG E RT TO RE KVES

2018
Áa HaIadó Magvarországért Párt 91 Mi Hazánk Mozga|om 151 úl rÁnslonloM És ÉLET pÁRT]A

44. Határon Tú|i Magyarok Pártja 98 Mi Nők Párt I52-
Ütőképes Demokraták a Változásért
Néppárt

45. Hátrányos HeIyzetű Emberek Pártja 99
M lEP-Kisgazda Osszefogás Magyar-
orszáeért párt 153.

Vá|lalkozók Szövetsége a Reformo-
kért

46. Hátrányos HeIyzetűek Pártja 100. M nden Szegényért Párt 154. Változás Ke|| Mozgalom Párt

41 . Haza Mindenkié Párt ]"01 Mindenki Pártia 155. Véeső Esélv Párt

48.
Hétköznapi Emberek a Társadalom
FeIemelkedéséért Párt

102,
Mindenkor a Magyarokért Mozga-
Iom

156. Velünk Van lövője Párt

49. Hiteles párt 103 Mindent a cieánvokért Fórum párt 157. Vesszen Trianon I Párt

50.
Hitelesen A Magyarországi Romá,

kért Párt
Io4.

Modern Magyarország Mozgalom
Pá rt

15B. Zöld Mozgalom

51 lRÁNyTŰ Párt 105. MOSOLYPÁRT KÖZÓLÉTl PÁRT 159. zoIdek pártia

52. Jó Út Magyar Po|gári Párt 106. Most-Híd Párt 160. Zo|dek, a Normális Emberek Pártja

53.
lólét és Szabadság Demokrata Kö-

zösség
lo7 Mozdulj Magyarország Párt

54. lóléti Masvarországot párt 108. M un kások Pártja

ll/A, Azok a pártok, amelyek esetében az ügyészség tájékoztatása szerint nincs törvényes alap az ügyészi eljárásra:

1 3-Eevütt az Egvsésért Párt 3]- közös Jövő párt 61 Nép Oldali Párt
2. A Haza Pártia 32 Közös Nevező 2018 62. NÉPPÁRT HU

3. A lVIPártunk- lMA 33. Le az Adók 75%-val 63.
Nyitott Európai Magyarországért
Párt

4 Á||atvédő párt 34
Lehetőség M agya rország J óvőjéért
Pá rt

64, Nyugdíjasok Pártja 50+

5,
Aramlat Egyúttműködés a .]eIen-Iét-

ért és a Jövő-képért Párt
35,

Magyar Demokráciáért és Hazáért
Pá rt

65. OnIine Marketing Há|ózat

6. Demokrata párt 36. Magvar Feltörekvés párt 66. Oreg Demokraták Szövetsége
]. Demokrata Roma Nép Párt 31, Masvar Gazdasáe Párt 6] párt a Magvar szabadsáeért

8
Demokraták Magyarországért Új

szövetség párt 3B.
Magyar Gondolkodók Politikai
Pá rtia

68. platón párt

9. Demokratikus karta párt 39. Magyar Gyarapodás Párt Áq Rend és Elszámo|tatás Párt
10. Demokratikus Nemzeti Néppárt 40. Magyar Népakarat Párt 7o, Rend és lgazságosság Párt|a
1i Egyenlőség Roma Párt 4l Magyar Nyugdüas Képviseleti Párt ]1 Romák a Romákért Párt

12. Egyetemes Jogok Pártja A1 Magyar Szociá|is Párt ]2.
Sportos és Egészséges Magyaror-
száeért pá rt

13. Emberek Magvarországi Pártia 43 Magvar szociá|is zöld párt 13, sza badsáepárt

14.
Emigrációban É|ő Magyarok Szövet-
sépe

44 Magyarok a Demokráciáért Párt 74. színes Demokrati kus párt

15. Eszszerűség Pártja 45,
Magyarországi Munkáspárt 2006 -
EURÓPAl BALOLDAL

75.
Társadalmi lgazságosság Európai
Dernokrácia párt

16.
Európai Cigányok Demokratikus
Pártia

46. Magyarországi Nemzetiségek Pártja 76. Tea Párt Magyarország

17. Európai Független-Centrum Pá rt 47
Magyarországi Szociá|demokrata
Pá rt

77. Tenni Akarás Mozgalom

]ó.
Fordulat Párt - Szövetség Magyaror,
sz ágé rt

48 Maradj |tthon MozgaIom 1a Tiszta Energiával Magyarországért
Párt

Fü ggetlen Kisgazda-, Földmunkás-
és Polgári Párt

49,
Megoldás:EGYlKSEM ! Civilkontro||
párt 79. Új AlternatíVa Párt

7 lálrényos Helyzetű Emberek Pártja 50, M j Hazánk MozgaIom 80, Úi Kezdet Párt

2^^ ---.;..',os l-,ie yzeiűek Pártja 51
M | ÉP-Kisgazda Összefogás Magyar-
orszásért párt B1 Új Vagyar Front Mozga|om Párt
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22. Haza Mindenkié Párt 52, Minden Szegényért Párt 82.
úl vnc yRno ns7ÁcEnTTö nErvEs
2018

23. Hiteles párt 53.
Mindenkor a Magyarokért Mozga,
lom

a2 Ütőképes Demokraták a Vá|tozásért
Néppárt

1Á Hitelesen A Magyarországi Romá-
kért Párt 54. Mindent a Cigányokért Fórum Párt 84.

VálIalkozók Szovetsége a Reformo-
kért

25. lRANYTŰ Pá* 55. Mozdulj Magyarország Párt 85. Változás Kell Mozgalom Pért
26, jó Út Magyar Polgári Párt 56. Munkások Pártja 86. Végső Esély Párt

2].
lólét és Szabadság Demokrata Kó-

51 . Nemzetegyesítő MozgaIom 87. Velünk Van Jóvője Párt

28, Jóléti Magyarországot Párt co Nemzeti Értékelvű Párt 8B. Vesszen Trianon ! Pári

29. KontroI l Csoport 59.

Nemzeti Realista Köztársasági Párt
(előző neve: Nemzeti Radikális Köz-
tá rsasági Párt)

89. Zöld Mozgalom

30.
Korrupció Nélküli Magyarországért
Párt (KNMP) 60. Nemzeti szolidaritás 90. Zöldek, a Normá|is Emberek Par-.la
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RoVlDlTEsEK JEGYZEKE

1 párttörvény

2 Civil tv.

3 Ka mpányköltségek átláthatóságáról
szóló törvény

o ÁSZ tv.
5 Ász szvsz
6 Ptk.

1989. évi XXXlll. törvény a pártok működéséről és gazdálkodásáról

20],1, évi CLXXV. törvény - az egyesülési jogról, a közhasznú logállásróí,
valamint a civiI szervezetek műkodéséről és támogalásáról

2013. évi LXXXVIl, törvény az országgyűlési képvlselők választása
ka mpányköltségeinek átIáthatóvá tételéről

2011. évi LXV|. törvény az Á||ami Számvevőszékről

Állami Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabá|yzata

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (3:1.§ (5) bekezdés)
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