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Strasbourg, 2010.07.29 – Az Európa Tanács korrupcióellenes államok csoportja (GRECO)
közzétette Magyarországról szóló harmadik körös értékelő jelentését, amely két témával
foglalkozik: a korrupció büntetendő cselekménnyé minősítésével, valamint a politikai pártok
finanszírozásának átláthatóságával.
A korrupció büntetendő cselekménnyé minősítését illetően (I. téma) a magyar törvényhozás
nagyrészt megfelel a Korrupcióról szóló büntetőjogi egyezmény előírásainak. Ugyanakkor a
jelentés hiányosságokat fogalmaz meg a külföldön magánszektorban elkövetett passzív
vesztegetéssel kapcsolatban, valamint a befolyással való üzérkedés szabályozását illetően,
mivel ezek szűkebb körűnek tűnnek, mint ahogyan azt az egyezmény előírja. Ezen kívül a
GRECO felszólítja Magyarországot az egyezmény kiegészítő jegyzőkönyvének haladéktalan
ratifikálására, valamint arra, hogy tisztázni kell a hazai választottbírák vesztegetésének
büntethetőségét is. Végül bizonyos eljárásjogi kiegészítések is szükségesek, mint a
vesztegetés és a befolyással üzérkedés elévülési idejének meghosszabbítása, valamint a
„tevékeny megbánás” esetén biztosított különleges védelem felülvizsgálata a visszaélések
kiküszöbölése érdekében.
A politikai pártok finanszírozásának átláthatóságával kapcsolatban (II. téma) a GRECO
megállapítja, hogy jóllehet a magyar törvényhozás elviekben viszonylag megfelel az
előírásoknak, azonban a gyakorlati alkalmazásban komoly hiányosságok mutatkoznak.
Mindez erősen hozzájárult a párfinanszírozási rendszerrel szembeni mély bizalmatlanság
kialakulásához. A választási kampányok finanszírozásának átláthatatlansága különösen
aggályos, mivel nyilvánvaló tények utalnak arra, hogy Magyarországon ezeknek a
legtöbbjéről sem könyvvitelt nem folytatnak, sem pedig semmilyen beszámoló nem készül
róluk. A rendszer hitelének javítása érdekében biztosítani kell, hogy az Állami Számvevőszék
a politikai finanszírozás területén gyakoribb, kezdeményezőbb és gyorsabb ellenőrzéseket
hajtson végre, beleértve a megelőző intézkedések alkalmazását is. Az is alapvetően fontos,
hogy a politikai pártok erősebb pénzügyi fegyelmet gyakoroljanak, legfőképpen hozzanak
létre olyan egyértelmű szabályozást, amely arra kötelezi a politikai pártokat, hogy
áttekinthető könyvelést és számvitelt vezessenek, amely független ellenőrzésnek van
alávetve. Végül a GRECO azt ajánlja, hogy a pénzügyi szabályok megsértését kövesse
megfelelő szankció.
A jelentés összesen 15 ajánlást fogalmaz meg Magyarország számára. A GRECO 2012-ben
ellenőrzési eljárás keretében fogja megvizsgálni az ajánlások végrehajtását.
További információk a GRECO értékelő jelentéseiről
***
A korrupcióellenes államok csoportja (Group of States against Corruption – GRECO) az
Európa Tanács ellenőrző testülete, amelynek célja a korrupció megelőzése és az azzal
szembeni küzdelem. A csoportnak tagja minden Európa tanácsi tagállam – San Marino
kivételével – és az Amerikai Egyesült Államok.
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