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Artem qui sequitur, raro pauper reperitur. 

(Cicero) 
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Ezek a módszerek természetesen éles eltéréseket mutatnak koronként és rendszerenként 

 A választási küzdelem

 A pártok frakcióinak

 A politikai pártok szervezeteinek folyamatos fenntartása és a választások közötti 

pártok politikai akadémiáinak, alapítványainak 

 amelyek a szimpatizáns értelmiségi rétegek felé az adott párt prioritásának 
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politikai sajtó ifjúsági 
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a néppárt
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 A kartellpártok
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Minisztérium jogászai a nyugatnémet minta követésével és annak szellemében dolgoztak ki 
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eltartott vagy költségvetési pártok

kiemelten támogatott pártok

részben támogatott pártok az 

önfenntartó pártok
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elszámolási és pót-vagyonelszámolási beszámolójuk adta eredmények alapján határozhatjuk 
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megtörtént. 
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vállalataira vonatkozó 

14

 Kft-kre és alapítványokra vonatkozó

 Az 

14
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ingatlan-nyilvántartást

bevételeire vonatkozó tábla 

kiadásaira vonatkozó 

állóeszköz-állomány

-



értékpapír, pénz- és bankszámlákra vonatkozó 

-

-



ingatlanokra vonatkozó elszámolási adatokat



bevételekre és kiadásokra vonatkozó megállapításai az eredeti 

egyéb állóeszközökre vonatkozó

értékpapír és pénzforgalom vonatkozó adatainak pontos feltüntetését 
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Hagelmayer István
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20 Ezen pénzügyi adatok szisztematikus 

20

KIADÁSOK

1
számára

2
-

gatás
Támogatás egyéb szervezeteknek

3
támogatás

4

 

 
gazdasági társaságtól

Eszközbeszerzés

Egyéb bevétel Politikai tevékenység kiadása

Egyéb kiadások saját ábra
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21 a folyó szöveg mellett természetesen 

Ebben a fejezetben egy statisztikai adatfeldolgozás módszerével létrejött pénzügyi elemzést 

 A Katz és Mair tanulmányban22

A statisztikai adatok feldolgozásával ennek a részelemnek a tényleges vizsgálatát is le tudtam 

elnevezés a német Katz-Mair23 24 
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23
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 párttagnak volt elég forrása 
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Eltartott párt
Kiemelten támogatott párt
Részben támogatott párt
Önfenntartó párt

saját ábra



 Az ellenzék legnagyobb pártja a választásokon második eredményt elért Szabad 
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szükséges személyzeti- és általános költségek kiadásai jelentették a legnagyobb terhet a 
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egyéb hozzájárulások mérlegsoron könyvelt összegek mértéke minden évben közel azonos 
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az önkormányzati választás központi kampányköltségét és a helyben elköltött önkormányzati 
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eltartott pártot. 

 A kiemelten támogatott pártok

 A részben támogatott pártok

önfenntartó párt kategóriájába egyetlen pártot sem 

Eltartott párt KDNP
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Részben támogatott párt
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megvásároltak közül egyetlen elem sem került ki a portfólióból, egyetlen ingatlan sem került 
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 kiemelten támogatott részben támogatott
saját ábra





ÉRDEKLIGA PÁRT

                                                                    

                

                

 

társadalom
Állam

Pártok



 



és tapasztalatai a pártok gazdálkodása és pénzügyi beszámolói tekintetében egyfajta 



juttatott vagyon felhasználására és a pártok gazdálkodásának törvényességére



Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett nemzetgazdasági havi átlagos bruttó 



Támogatás egyéb szervezeteknek

-
gatás

összegek

Eszközbeszerzés

Egyéb bevétel Politikai tevékenység kiadása
Egyéb kiadások

a költségvetési támogatásra nem jogosult pártok a jelenlegi szabályozás szerint mentesülnek a 

-

saját tábla



190

szabályozott
Kanada

Kampányköltség korlátozása
Ingyenes médiaszereplés

Egyesült Királyság

Készpénzadomány értéke korlátozott Németország
Állami támogatás elvonása pénzügyi 

beszámoló hiányában
Olaszország

191

190

191



amikor szabálytalan gazdálkodási tevékenységet végzett a párt és ennek következtében jutott 

gyakorlatilag azonban hajlandóságának hiánya okán a lefolytatott vizsgálataik eredménye 



192

192



193 

és a jogellenes adatkezelés a személyek széles körét vagy különleges adatokat érint (például 

193



 Továbbá mivel a pártoknak más társadalmi szervezetekhez képest különleges viszonya 



194

 

vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma 

illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is 

 

a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával. A közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság 

és a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni. A közpénzekre és a nemzeti vagyonra 

194 -



az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló 

 





-



vagy a korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozott adatot tartalmazó nyilvános 

 Ez azonban 



belül, elkülönítve kell gondoskodni.





olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek 



amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet 



azok ellátásához szükséges pénzügyi fedezet e törvényben meghatározott eszközökkel, részben 

(3) A közfeladatot meghatározó jogszabályban meg kell határozni a közfeladat ellátásának módját 

és ezen alapuló éves költségvetés alapján kell folytatni. A költségvetés végrehajtásának éve, 

megegyezik a naptári évvel. 

(2) A tervezés során biztosítani kell a tervezett bevételek közgazdasági megalapozottságát, 

és azt, hogy csak annyi kiadás kerüljön megtervezésre, amennyi a közfeladatok ellátásához 

indokoltan szükséges. 

(3) A gazdálkodás során biztosítani kell a bevételek és kiadások tervezés során meghatározott 

célhoz kötött felhasználását. 

(4) A beszámolás során biztosítani kell, hogy valamennyi bevétel és kiadás teljes összegében, a 

költségvetési évek között összehasonlítható módon kerüljön számbavételre.





 



 

 A kutatás elején megfogalmazott öt tisztázandó felvetés és kérdés kifejtésére a dolgozat 

összefoglaló elemzését és a felvetett problémákra adott válaszok és következtetések pontokba 

BEVÉTELEK



 

 

saját táblázatok a pártok Magyar Közlönyben közzétett pénzügyi beszámolói adatai alapján



    



 

 A diagramok a pártok állami költségvetési támogatás alapösszegeinek alakulását mutatják 

saját táblázatok a pártok Magyar Közlönyben közzétett pénzügyi beszámolói adatai alapján



199 

 A pártok állami költségvetési támogatási rendszerének egyszerre több követelménynek 

korlátozott keretek között lehetséges (társadalmi középosztály gazdasági gyengesége vagy akár 

 A költségvetési támogatásból származó alapösszegek - a vonatkozó szabályoknak 

199



    33  21 21 164 44 10 
 

      20 22  26 2 
 

    134 24  17  14 1 
 

   2002   20 164 24 
 

   2006   20 141 23 11 1 
 

   2010   16 227 36 47 1 
 

   2014     117 16 23 
 

      LMP         KDNP        Jobbik            
 





190

    

200  

saját táblázatok a pártok Magyar Közlönyben közzétett pénzügyi beszámolói adatai alapján

200



191

201 

 

201

-



192



193

 

Ugyanezen a költségsoron elkönyvelt összegek származhatnak továbbá jogi személynek nem 

saját táblázatok a pártok Magyar Közlönyben közzétett pénzügyi beszámolói adatai alapján



194

 

saját táblázatok a pártok Magyar Közlönyben közzétett pénzügyi beszámolói adatai alapján





saját táblázatok a pártok Magyar Közlönyben közzétett pénzügyi beszámolói adatai alapján



kerülnek 

saját táblázatok a pártok Magyar Közlönyben közzétett pénzügyi beszámolói adatai alapján



itt kumulálódnak

 

 

 



199

 Az egyéb kiadások mérlegsoron elszámolt összegek minden esetben a pártok hatályos 

saját táblázatok a pártok Magyar Közlönyben közzétett pénzügyi beszámolói adatai alapján



200



201

  2014

kiemelten támogatott

KDNP eltartott

kiemelten támogatott

JOBBIK eltartott

LMP eltartott

 Katz és Mair elméletét a kartellpártokról azonban érdemes a pártok sajátosságainak 

korlátozására irányuló tevékenység (kartell) a hazai pártok esetében semmiképpen sem állja 

Éppen ezért az érdekliga párt202 elnevezés a politikatudományi beágyazódás egyik lehetséges 

saját ábra

202



202



203

pártok kötelesek 

nyilvánosságra hozni

203

amely adatainak és beszámolóinak 

A vagyon megnevezése

203



204

Eszközök összesen

204

amely adatainak és beszámolóinak 

hogy a törvény jelenleg nem követeli meg számos olyan pénzügyi adat közzétételét a 

204







Egyéb hozzájárulások

bevétel

Egyéb bevételek

Összesen

Hozzájárulások juttatása

Személyzeti költségek

Általános költségek

Sajtó- és propagandaköltségek 2 939

Összesen

alapösszeg

Egyéb hozzájárulások

Egyéb bevételek

Összesen

Hozzájárulások juttatása

Személyzeti költségek

Általános költségek

Sajtó- és propagandaköltségek 4 191

Összesen

TÁBLÁZATOK |



alapösszeg

Egyéb hozzájárulások

Egyéb bevételek 31 030

Összesen

számára

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen

alapösszeg

21 444

Egyéb hozzájárulások 214

Egyéb bevételek

Összesen

számára

Támogatás egyéb szervezeteknek

149 000

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen



209

alapösszeg

Egyéb hozzájárulások

Egyéb bevételek

Összesen

Támogatás egyéb szervezeteknek 21 042

-

410 211

Eszközbeszerzés 11 304

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen
209

alapösszeg

-

Egyéb hozzájárulások

Egyéb bevételek 443 492

Összesen

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen
210

209

210



210

alapösszeg 129 400

-

Egyéb hozzájárulások

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen 139 092
211

alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek 23

-

100 340

Eszközbeszerzés 4 102

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen
212

211

212



211

alapösszeg

1 443

-

Egyéb bevételek 242 343

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen
213

alapösszeg

-

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai 43 213

Egyéb kiadások

Összesen
214

213 

214 



212

 

alapösszeg

-

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen

alapösszeg

-

Egyéb bevételek

Összesen

számára 11

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

314 413

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen



213

alapösszeg

-

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen

alapösszeg

-

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen 920 491



214

alapösszeg

-

229 944

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek 3 110

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen
219

alapösszeg

-

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen
220

219

220



alapösszeg

-

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen
221 

alapösszeg

-

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen 1 209 992
222 

221 

222 



alapösszeg

-

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek 10

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen
223

alapösszeg

140 400

-

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek -

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen
224

223 

224 



alapösszeg

-

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek -

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen

alapösszeg

-

Egyéb bevételek

Összesen 1 293 229

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek 900

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen



alapösszeg

-

Egyéb bevételek 32 914 

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek 2 100

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen

alapösszeg

-

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek 1 010

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen



219

alapösszeg

199 910

-

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek 1 000

-

Eszközbeszerzés 13 434

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen
229

229



220

alapösszeg

Egyéb hozzájárulások -

-

Egyéb bevételek -

Összesen

Hozzájárulások juttatása

Személyzeti költségek

Általános költségek 20 943

Sajtó- és propagandaköltségek

34 343

4 030

Összesen 94 199
230

alapösszeg

Egyéb hozzájárulások -

Egyéb bevételek

Összesen

Hozzájárulások juttatása

Személyzeti költségek

Általános költségek

Sajtó- és propagandaköltségek

Összesen
231

230 

231 



221

alapösszeg

113

Egyéb hozzájárulások 100

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek 34 302

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen
232

alapösszeg

Egyéb hozzájárulások 439

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek -

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások 

Összesen
233

232 

233 



222

alapösszeg

Egyéb hozzájárulások

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek -

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai 43 129

Egyéb kiadások

Összesen
234

alapösszeg

Egyéb hozzájárulások

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek -

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen

234



223

alapösszeg

Egyéb hozzájárulások

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek -

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen

alapösszeg

Egyéb bevételek 99 014

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

1 000

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen



224

alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások 4 013

Összesen

alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások 2 230

Összesen
239

239 



alapösszeg

9 129

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

2 000

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen
240

alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen
241

240 

241 



alapösszeg

1 213

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek 21 194

-

Eszközbeszerzés -

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen
242

alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen
 

számára

Támogatás egyéb szervezeteknek

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen
243

242

243



alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára

Támogatás egyéb szervezeteknek

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen
244

alapösszeg -

-

-

Egyéb bevételek 2

Összesen 2

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek -

-

Eszközbeszerzés -

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen

244 



alapösszeg

-

-

Egyéb bevételek 4

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés -

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások 1 433

Összesen

alapösszeg -

-

-

Egyéb bevételek 1 320 000

Összesen 1 320 000

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek 10

-

Eszközbeszerzés 910

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen 243 133



229

alapösszeg -

-

-

Egyéb bevételek 4 920

Összesen 4 920

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek -

-

Eszközbeszerzés -

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen

alapösszeg

-

-

Egyéb bevételek -

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek -

-

Eszközbeszerzés 112

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen 49 213
249

249 



230

alapösszeg

-

-

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen

alapösszeg -

-

-

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek -

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen



231

alapösszeg -

-

-

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek -

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások 2 430 

Összesen 132 123

alapösszeg
-

-

-

Egyéb bevételek 13 039

Összesen 13 039

számára - 

Támogatás egyéb szervezeteknek -

-

23 034

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen



232

alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek -

-

Eszközbeszerzés -

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen



233

alapösszeg -

-

Egyéb bevételek -

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek -

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások 222

Összesen

alapösszeg -

4

1 929

Egyéb bevételek 1

Összesen 1 999

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek -

-

Eszközbeszerzés -

Politikai tevékenység kiadásai -

Egyéb kiadások

Összesen



234

alapösszeg -

Egyéb bevételek -

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek -

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen

alapösszeg -

2

Egyéb bevételek -

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek -

-

Eszközbeszerzés -

Politikai tevékenység kiadásai 22

Egyéb kiadások 309

Összesen



alapösszeg -

Egyéb bevételek 1

Összesen 2 094

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek -

-

Eszközbeszerzés -

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen

alapösszeg -

Egyéb bevételek 31

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek -

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen



alapösszeg 240 993

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek 2 200

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen 299 022

alapösszeg

2 393

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások 1 400

Összesen



alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen

alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen



alapösszeg

4 322

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások 4 090

Összesen
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alapösszeg

Egyéb hozzájárulások

Egyéb bevételek 124

Összesen

Hozzájárulások juttatása

Személyzeti költségek

Általános költségek

Sajtó- és propagandaköltségek

Összesen

alapösszeg

3 023

Egyéb hozzájárulások

Egyéb bevételek

Összesen

Hozzájárulások juttatása

Személyzeti költségek

Általános költségek

Sajtó- és propagandaköltségek 1 099

-

Összesen
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alapösszeg

bevétel 1 021

bevétel

Egyéb bevételek

Összesen 119 249

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Összesen

alapösszeg

összege

Egyéb hozzájárulások

Egyéb bevételek 22 212

Összesen

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások 

Összesen



241

alapösszeg

4 414

Egyéb hozzájárulások

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés 934

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások 2 400

Összesen

alapösszeg

Egyéb hozzájárulások

Egyéb bevételek

Összesen 124 230

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen



242

alapösszeg

Egyéb hozzájárulások

Egyéb bevételek 12 940

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen

alapösszeg

3 249

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

101 110

Eszközbeszerzés -

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen



243

alapösszeg

2 044

Egyéb bevételek

Összesen 141 191

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés -

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások -

Összesen

alapösszeg 41 000

49

13

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek -

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások -

Összesen



244

alapösszeg

-

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

34 411

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások -

Összesen

alapösszeg

-

-

Egyéb bevételek

Összesen 33 301

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek -

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai 22 423

Egyéb kiadások -

Összesen



alapösszeg 40 333

-

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek -

-

Eszközbeszerzés -

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások 2 920

Összesen

alapösszeg -

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek -

-

2 101

Eszközbeszerzés -

Politikai tevékenység kiadásai -

Egyéb kiadások

Összesen



alapösszeg -

20 930

Egyéb bevételek 31

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés -

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások -

Összesen

alapösszeg -

Egyéb bevételek 40 201

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek 131

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen



alapösszeg

2 130

490

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen

alapösszeg

4 224

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés 9 941

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen



alapösszeg

12 209

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés 3 212

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen

alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés 11 931

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen



249

alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen

alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek 440

-

123 319

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen



alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen

alapösszeg

Egyéb bevételek 3 122

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen 322 323



alapösszeg

12 100

Egyéb bevételek 392

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen
290

290 



alapösszeg -

Egyéb bevételek 2

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek -

-

-

Eszközbeszerzés -

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások 4 392

Összesen
291

alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek 20

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen
292

 

291 

292 



alapösszeg 249 200

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek -

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai 42 111

Egyéb kiadások

Összesen
293

alapösszeg 249 200

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek -

-

93 140

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen 209 140
294

293 

294 



alapösszeg 249 200

3 323

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek -

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen

alapösszeg

kampányköltségeinek támogatása

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek -

-

Eszközbeszerzés 1 220

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen



alapösszeg

Egyéb hozzájárulások

23

Egyéb bevételek

Összesen

Hozzájárulások juttatása

Személyzeti költségek

Általános költségek

Sajtó- és propagandaköltségek

Összesen

alapösszeg

11 394

Egyéb hozzájárulások

Egyéb bevételek

Összesen

Hozzájárulások juttatása

Személyzeti költségek

Általános költségek

Sajtó- és propagandaköltségek

Összesen



alapösszeg

Egyéb hozzájárulások

bevétel

bevétel

Egyéb bevételek

Összesen

Hozzájárulások juttatása

Személyzeti költségek

Általános költségek

Sajtó- és propagandaköltségek

Összesen 432 934
299

alapösszeg

Egyéb hozzájárulások

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

Eszközbeszerzés 190 090

Politikai tevékenység kiadásai

Összesen
300

299 

300 



alapösszeg

9 421

Egyéb hozzájárulások

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

Eszközbeszerzés 122 903

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen
301

alapösszeg

Egyéb hozzájárulások

200

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

1 000

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen
302

301 

302 



alapösszeg

Egyéb hozzájárulások

Egyéb bevételek 131 200

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen
303

alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés 42 042

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen
304

303 

304 



alapösszeg 190 003

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

91 000

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen

alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen



alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek -

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen

alapösszeg

10 449

Egyéb bevételek

Összesen 129 294

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek 241

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen



alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások 19 004

Összesen
309

alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen
310

309 

310 



alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások 13 421

Összesen
311

alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen
312

311 

312 



alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások 14 201

Összesen
313

alapösszeg

Egyéb bevételek 4 192

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek 1 190

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen
314

313 

314 



alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai 12 123

Egyéb kiadások

Összesen

alapösszeg

4 420

Egyéb bevételek 20 412

Összesen 394 401

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek 42

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen



alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek 13

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen



alapösszeg -

322

Egyéb hozzájárulások 99

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek -

-

Eszközbeszerzés -

Politikai tevékenység kiadásai 14

Egyéb kiadások 

Összesen

alapösszeg

2 430

Egyéb hozzájárulások

Egyéb bevételek 142

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

1 112

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen
319

 

Magyar Közlöny 
319 



alapösszeg

Egyéb hozzájárulások

Egyéb bevételek

Összesen
 

számára

Támogatás egyéb szervezeteknek

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen
320

alapösszeg

Egyéb hozzájárulások

Egyéb bevételek

Összesen

számára

Támogatás egyéb szervezeteknek

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen
321

320 

321 



alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen
 

számára

Támogatás egyéb szervezeteknek

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen
322

alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek 29 143

-

9 049

Eszközbeszerzés 131

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen
323

322 

323 



alapösszeg 211 100

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások 212

Összesen
324

alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés 2 049

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen

324 



alapösszeg 234 000

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

20 311

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások 211

Összesen

alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen 192 909

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek 22 042

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások 1 330

Összesen



alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek 32 022

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen

alapösszeg

Egyéb bevételek 293

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek 49 000

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai 39 143

Egyéb kiadások

Összesen
329

329 



alapösszeg

-

Egyéb bevételek

Összesen 90 431

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

14 400

Eszközbeszerzés -

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen 92 041
330

alapösszeg

-

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés -

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások 42

Összesen
331

330 

331 



alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen
 

számára

Támogatás egyéb szervezeteknek

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen
332

alapösszeg

Kamatbevétel

Összesen

Készpénz felvétel

Összesen
333

332

333  



alapösszeg

Kamatbevétel

Összesen

Készpénz felvétel -

30

Összesen 30
334

alapösszeg

Kamatbevétel 19

Összesen

Készpénz felvétel

Összesen

334  

 



Egyéb hozzájárulások

31 199

Egyéb bevételek

Összesen

Hozzájárulások juttatása

Személyzeti költségek

Általános költségek

Sajtó- és propagandaköltségek

Összesen

alapösszeg

Egyéb hozzájárulások

31 043

Egyéb bevételek

Összesen

Hozzájárulások juttatása

Személyzeti költségek

Általános költségek

Sajtó- és propagandaköltségek

14314

Összesen

 



alapösszeg 139 420

Egyéb hozzájárulások

Egyéb bevételek

Összesen 414 239

számára

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen 399 434

alapösszeg

Egyéb hozzájárulások

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Összesen
339

339 



alapösszeg

Egyéb hozzájárulások

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen
340

alapösszeg

Egyéb hozzájárulások

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

224 324

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen
341

340 

341 



alapösszeg 400 300

Egyéb hozzájárulások

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások 231 942

Összesen
342

alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen
343

342 

343 



alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen
344

alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

4 000

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen 992 904

344 



alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

3 000

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen

alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés 103 439

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen



alapösszeg

41 923

202 221

Egyéb bevételek

Összesen 1 230 123

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek 3 394

-

Eszközbeszerzés 22 442

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen

alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen
349

349 



alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

240 214

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen

alapösszeg

294 292

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen



alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai 1 223 411

Egyéb kiadások

Összesen

alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek 20 099

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen



alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen 2 113 134

alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen



alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen

alapösszeg

Egyéb bevételek 41 119

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen



alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek 42

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen

alapösszeg

Egyéb bevételek 131 941

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen



alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások -

Összesen



alapösszeg 132 330

11 323

Egyéb hozzájárulások

2 499

Egyéb bevételek

Összesen

Hozzájárulások juttatása 1 332

Személyzeti költségek

Általános költségek

Sajtó- és propagandaköltségek

Összesen 220 042

alapösszeg

Egyéb hozzájárulások

-

Egyéb bevételek 29 403

Összesen 212 403

Hozzájárulások juttatása

Személyzeti költségek

Általános költségek

Sajtó- és propagandaköltségek

Összesen



alapösszeg

Egyéb hozzájárulások 4 493

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen

alapösszeg

Egyéb hozzájárulások

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

1 000

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Összesen



290

alapösszeg

Egyéb hozzájárulások

Egyéb bevételek 20 999

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés 11 913

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen

alapösszeg

Egyéb hozzájárulások

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai 21 912

Egyéb kiadások

Összesen



291

alapösszeg

Egyéb hozzájárulások 4 191

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

212 049

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen

alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások 4 499

Összesen



292

alapösszeg 331 000

Egyéb bevételek

Összesen 913 240

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen

alapösszeg

4 911

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

3 000

220 214

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen 310 099



293

alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

2 000

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen

alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai 1 193

Egyéb kiadások 1 142

Összesen



294

alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen

alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek 193

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai 43 113

Egyéb kiadások

Összesen



alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek 10

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen

alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek 10

-

304 913

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen



alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen

alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek 1 000

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen



alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek 10

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai 219 000

Egyéb kiadások 134 040

Összesen

alapösszeg

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek -

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai 193 024

Egyéb kiadások

Összesen



alapösszeg

421

Egyéb bevételek

Összesen

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen 202 029

alapösszeg -

41

1 111

Egyéb bevételek

Összesen 3 240

számára -

Támogatás egyéb szervezeteknek -

-

Eszközbeszerzés

Politikai tevékenység kiadásai

Egyéb kiadások

Összesen
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T

orks provided by the 

addition during the post – 
– arrangements of the regulation on party 

d by several 

 
 
 

parties’ budgetary in the Hungarian Official Legal Publisher (Magyar 

Közlöny). These annual reports provide a useful picture of the total 
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parties and the 
 

 
 

 
 

 

behaviour of parties? 
 

 

 systems at the same time? 
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 Relying on the investigation of the property report published by the 

- parties - a huge 
advantage and privileged position 

period but during several parliamentary-  
 

 In the 

 
To take into 

   

-
  

 
 

 
 

 or I would rather call them as “interest 

league parties” within the special, domestic political context, can be 

justified by the four -  
 

Mair and the concept of “interest league” suggested by me can be 

 
Firstly, the term of “cartel” is not even too appropriate. In economics, 

term of “cartel” is used for an agreement between competing firms to 

s no doubt that the 
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-

 is minimized 

 
 

and Mair cartel parties “capture control of the state”. Each of these 

groups has 

 
 

- public legal status of the parties, that they can’t be 

 

from the parliament. However, this might goes against to the parties’ 

 
 

 

analyses to the non-

n the parliamentary and non-parliamentary parties’ financial 

changes of parties’ budgets in the future. 
 


