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Dr. Kövér László úrnak,

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 91 . § alapján írásbeli kérdést kívánok intézni a közigazgatási és igazságügy i

miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium vezetőjéhez „Miért akarja

ellehetetleníteni a Kormány a Nemzeti Civil Alapprogramot” címmel .

A kérdésre írásbeli választ kérek !

Tisztelt Miniszter Úr !

Bizonyára egyet értünk abban, hogy az elmúlt nyolc év finoman szólva sem sorolható

a magyar történelem dicső korszakai közé, azonban az is vitán felül áll, hogy a Medgyessy-

kormány kevés jó intézkedési közé tartozik a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003 . évi

L. törvény megalkotása, az NCA létrehozása . A törvény preambulumában deklarált célja —

nagyon helyesen — a civil társadalom megerősítése, a civil szervezetek társadalmi

szerepvállalásának segítése . Erre már csak azért is van kiemelked ően nagy szükség, mert a

kommunizmus negyven éve olyan gyökeres módon kiirtotta a civil szférát Magyarországon ,

hogy az 20 évvel a rendszerváltás után, a mai napig sem tudott teljesen talpra állni . Ma

Magyarországon kevesebb civil szervezet működik, kisebb a társadalom civil szférabeli

aktivitása, mint a két világháború között! A Nemzeti Civil Alapprogram ezen kíván

változtatni egy költségvetési forrásautomatizmusra épülő , pártpolitikától mentes, civilek álta l

választott civilek bevonásával m űködő forrásbiztosítással .

A civil szféra kiemelt támogatása azért szükséges, mert a civil szervezetek

értékteremtő szolgálatot végeznek: a sporttal foglalkozó egyesületek sok, egyébként az állam

által vállalt feladatot vesznek át, ugyanígy a kistérségek, a vidéki egyesületek, de a városi



civil élet is erősítik mind a lokálpatriotizmust, mind a kulturális és szellemi életet. Nem

szabad elfeledkezni arról sem, hogy a történelmi egyházak mellett is számos alapítvány ,

egyesület működik, amelyek a gyülekezetek életét hivatottak segíteni .

Bizonyára Miniszter úr azt az alapvetést sem vitatja, miszerint a civil szektor az álla m

által ellátni nem képes feladatok mellett olyanokat is ellát, amelyeket az állam nem kíván

elvégezni . Az Önök által számos esetben vizionált kép szerint az államnak kicsinek é s

erősnek kell lennie . Minél kisebb azonban egy állam, annál jobban rá van szorulva olya n

szervezetekre, amelyek átveszik a szerepét bizonyos területeken . Nem gondolom azonban,

hogy mindezt Önnek, az állam és a társadalom szerepl ő inek feladat- és hatáskörét, valamint

viszonyrendszerét kutató egyetemi oktatónak, az említett terület kiváló ismer őjének kellene

részletesen kifejtenem .

Ezért is megdöbbentő számomra az Önök által benyújtott költségvetési tervezet, amel y

a két okból is arra enged következtetni, hogy Önök a fentiekben megfogalmazottak ellenébe n

a Nemzeti Civil Alapprogram kivéreztetését tervezik. Egyrészt a korábbi évekhez képest

drasztikusan csökkenteni tervezik az NCA rendelkezésére álló pénzösszeget, másrészt még

ezt a csekély összeget is csak a költségvetési év feléig lenne jogosult felhasználni az NCA a

2003 . évi L. törvény alapján, ezt követően már a Kormány dönthetne a pénzösszeg

felhasználásáról .

Mindezek alapján kérdezem a Tisztelt Miniszter Úrtól :

1. Miért kíván a Kormány egy alapvet ően jól működő , évrő l évre gyarapodó, az Önök

által rendre hivatkozott társadalmi értékek érvényesülését (is) támogató rendszer t

ellehetetleníteni?

2. Mi az oka annak, hogy a tervezet szerint 2011 júliusától már a Kormány dönt a civil

szervezeteknek nyújtandó (elsődlegesen) működési támogatás megítéléséről?

3. Nyugtasson meg, Miniszter úr, hogy az Önök célja nem az NCA feloszlatása, é s

hatáskörének a Kormányhoz, illetve az egyes minisztériumokhoz való delegálása, ezáltal a

civil szféra pártpolitikától mentes támogatásának megszüntetése !

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2010 . november 8 .

Szávay István
országgyű lési képviselő

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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