
 

 

 

A Transparency International Magyarország szerint az optimális 

kampányszabályozás az alábbi elveken alapul: 

 

 

1. Kampányszámla 

a. A pártok a kampánnyal kapcsolatos kiadásaikat az Állami Számvevőszéknél vagy az 

Államkincstárnál vezetett számláról fizessék.  

b. A számlaadatokat az Állami Számvevőszék/Államkincstár honlapján is közzé kell 

tenni.  

c. Az elszámoltatás terjedjen ki a pártok kampányait segítő civil szervezetekre 

(egyesületek, alapítványok), valamint a magánszemélyekre és a cégekre is.  

d. Szigorú szankciókat (teljes körű visszafizetés, súlyos büntetőkamat) kell bevezetni a 

költési és az elszámolási szabályok megsértőire.  

 

2. Átlátható kampányok az óriásplakátokon is  

a. A köztéri hirdetések, óriásplakátok tulajdonosai, üzemeltetői által a politikai 

szereplőknek adható kedvezményeket egységesen kell szabályozni, vagy a 

kedvezményeket teljesen meg kell tiltani.  

b. Az óriásplakát tarifákat nyilvánossá kell tenni. 

c. A politikai hirdetésnek helyt adó óriásplakátok tulajdonosainak, üzemeltetőinek a 

választás napját követő 30 napon belül nyilvánosságra kell hozniuk az ilyen forrásból 

származó bevételeiket.  

 

3. Valódi ellenőrzés a pártok felett  

a. Az Állami Számvevőszék vizsgálatait ki kell terjeszteni a pártok üzleti vállalkozásaira, 

alapítványaira és ifjúsági szervezeteire, a pártokat támogató különféle civil szervezetekre. 

b. Létszámában és felkészültségében is meg kell erősíteni az Állami Számvevőszéket. 

c. Az állami támogatásból részesülő pártok kétévenként sorra kerülő vizsgálatát éves 

ellenőrzésre kell változtatni, és meg kell teremteni a lehetőséget a soron kívüli vizsgálatra.  

d. A pártok egy hónappal a vizsgálat előtti értesítésének gyakorlatát be kell szüntetni.  

 

4. Ténylegesen rövidebb kampányidőszak  

Az 50 napos kampányidőszakra vonatkozó szabályok ne legyenek kijátszhatóak: a 

hivatalos kampányidőszakon kívül minden, pártokhoz kapcsolódó hirdetést egyöntetűen 

tiltani kell.  

 



 

 

 

5. Átláthatóbb bevételek  

a. Magánszemélyek és jogi személyek is nyújthassanak támogatást a jelölteknek és a 

pártoknak.  

b. Cégek egy kampányban maximum ötmillió forintot, magánszemélyek maximum 

kétmillió forintot költhessenek kampánytámogatásra.  

 

6. Civil szervezetek tevékenysége 

A politikai kampányt folytató civil szervezetek pénzügyeire a pártokra vonatkozó 

nyilvánosságra hozatali és elszámolási szabályok legyenek érvényesek. 

 

7. Állami-kormányzati reklám 

a. Legyen tilos a kormány vagy más állami intézmények számára a valamely pártot 

támogató reklám, akkor is, ha azt kormányzati tájékoztató tevékenységnek nevezik 

(bújtatott pártreklám). 

b. Legyen tilos az állami vállalatoknak és a közpénzből gazdálkodó egyéb cégeknek 

valamely pártot támogató reklámot, politikai hirdetést megjelentetni. 

Az állami vállalatok és a közpénzből gazdálkodó egyéb cégek reklám- és hirdetés célú 

kiadásaira a kampányidőszakban a pártokra és a pártokat támogató civil szervezetekre 

vonatkozó szabályok legyenek irányadóak. 
 


