További információ, sajtókapcsolat:
Horváth Bálint osztályvezető főtanácsos
Állami Számvevőszék, Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály
Telefon: +36 1 484 9145 Mobil: +36 20 238 6939
E-mail: sajto@asz.hu Web: www.asz.hu ; www.aszhirportal.hu
Média: ÁSZ Youtube ; www.facebook.com/penzugyiszemle

KAMPÁNYPÉNZEK ELLENŐRZÉSE
Összefoglaló a sajtó számára
A 2018. évi országgyűlési képviselő-választási kampányra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzése a
jelölő szervezeteknél – Momentum Mozgalom (19015)
A Momentum Mozgalomnál a jelölő szervezetnek járó költségvetési támogatás felhasználása nem volt
szabályszerű, átlátható és elszámoltatható. A Momentum Mozgalom a kampányköltések mértékére
előírt korlátozás betartása és a választások tisztaságát szolgáló finanszírozási tilalmak tekintetében
nem biztosította az átláthatóságát és elszámoltathatóságát. Az egyéni jelöltek lemondása útján kapott
támogatással a Momentum Mozgalom a Magyar Államkincstár felé szabályszerűen elszámolt.
A közpénzek felhasználásának átláthatósága és elszámoltathatósága, valamint a választások tisztasága érdekében
kiemelt közérdek, hogy a kampánypénzekkel gazdálkodó szervezetek betartsák a vonatkozó törvényi előírásokat. A
kampánypénzek felhasználására és elszámolására vonatkozóan a számviteli törvény, a kampánytörvény és a
párttörvény egyértelmű és kötelező előírásokat tartalmaz a jelölőszervezetek számára. Ezek betartása teremti meg a
kampánypénzek felhasználásának szabályszerűségét, átláthatóságát és elszámoltathatóságát.
Az Állami Számvevőszék kiemelt szerepet tölt be, és felelősséget visel a pártok feletti társadalmi kontroll
érvényesítésében, ellenőrzéseivel hozzájárul a pártok gazdálkodásának szabályszerűségéhez, végső soron a politikai
élet tisztaságához. A vonatkozó törvényi előírás alapján az ÁSZ az országgyűlési választást követő egy éven belül
ellenőrzi a mandátumhoz jutott jelöltek és a választáson egy százalék feletti listás eredményt elért jelölőszervezetek
választásra fordított pénzeszközeinek felhasználását.
A Momentum Mozgalom (Momentum) a 2018. évi országgyűlési képviselő-választási kampány finanszírozására
összesen 527,6 millió Ft központi költségvetési támogatásban részesült, továbbá a Hivatalos Értesítő 2018. július 30-i
számában – tehát a törvényben meghatározott 60 napos határidőn túl – nyilvánosságra hozott elszámolása szerint
kampányköltségei finanszírozására 12,6 millió Ft saját forrást fordított.
Az Állami Számvevőszék megállapította, hogy a Momentumnál a jelölőszervezetnek járó költségvetési támogatás
felhasználása, a kampányköltések mértékére előírt korlátozás betartása, valamint a választások tisztaságát szolgáló
finanszírozási tilalmak érvényre juttatása nem volt átlátható és elszámoltatható. Az Állami Számvevőszék felé
fennálló közreműködési kötelezettségét a Momentum nem teljesítette, a jelölőszervezetnek járó költségvetési támogatás
felhasználásáról nem bocsátott adatot az ellenőrzés rendelkezésére. A támogatás szabályszerű felhasználását objektív
módon, hiteles adatokkal, dokumentumokkal nem támasztotta alá, ezáltal a támogatás felhasználása nem volt
szabályszerű.
Az egyéni jelöltek lemondása útján kapott támogatással a Momentum a Magyar Államkincstár felé elszámolt. A
Magyar Államkincstár által az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott, az elszámolást alátámasztó dokumentumok
alapján a jelöltek lemondása útján kapott költségvetési támogatást a párt szabályszerűen használta fel.
A Momentum Mozgalom nem igazolta, hogy betartotta a kampánypénzek felhasználásához kapcsolódó törvényi
előírásokat, a számviteli-, a kampány- és a párttörvény tekintetében.
Mindez felveti azt, hogy:





nincsenek valós számlák és teljesítés a párt közzétett elszámolása mögött.
a párt törvényellenesen nem, vagy nem teljes körűen, illetve nem kampánycélra költötte el a támogatást.
a Momentum túllépte a törvényben meghatározott finanszírozási korlátozást és ezzel tisztességtelen előnyhöz
jutott a választásokon.
a Momentum olyan tiltott hazai, vagy külföldi támogatásokból is finanszírozta a kampányát, amely a
párttörvényben rögzített tilalomba ütközik.

Az elszámoltathatóság hiányából fakadó következtetéseket az Állami Számvevőszék a nyilvános Jelentés „Függelékek”
fejezetében részletesen is kifejtette, valamint jogszabályi hivatkozásokkal támasztotta alá.
Mindezek alapján az Állami Számvevőszék kezdeményezi a Momentum Mozgalom költségvetési támogatásának
felfüggesztését, továbbá a feltárt tényeket, körülményeket az ÁSZ a vonatkozó törvényi felhatalmazás alapján
továbbítja a hatáskörrel rendelkező hatóságnak a szükséges eljárások lefolytatása, intézkedések megtétele érdekében.

Az Állami Számvevőszék mint az Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve, a demokratikus intézményrendszer
független alapintézménye. Küldetése, hogy szilárd szakmai alapon álló, értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek
átláthatóságát, és hozzájáruljon a „jól irányított államhoz”. Az ÁSZ javaslataival a közpénzek szabályos, gazdaságos, hatékony
és eredményes felhasználását, használatát segíti elő.

