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Törvényjavaslat

Kövér László ,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben .

Tisztelt Elnök úr !

Az Alaptörvény 6 . cikkének (1) bekezdése alapján „A civil társadalom és a civil
szervezetek ellen háborút indító pártok és képviselők visszaszorításról és

eltakarításáról” címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani .

Budapest, 2017. január 1,

Tisztelettel :

Szabó Tímea
Független országgyűlési képviselő



2017. évi . . . törvény

A civil társadalom és a civil szervezetek ellen háborút indító pártok é s
képviselők visszaszorításról és eltakarításáró l

Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy egyes országgyűlési képviselők független civil
szervezetek putyini mintára történő betiltását javasolják, veszélyeztetve ezzel a
demokráciát, a szólás- és a gyülekezés szabadságát, valamint hogy a civil szervezete k
nélkülözhetetlen munkát végeznek a szegénységben él ők támogatása, a korrupció
elleni harc, a hátrányosan megkülönböztetett társadalmi csoportok jogainak védelme ,
a kora gyermekkori fejlesztés, az oktatás, a menekültügy ; az egészségügyi ellátás terén
és számos más, fontos és hasznos területen,

a következő törvényt alkotja :

1 .§

Elveszíti mandátumát az az országgy űlési képviselő , aki előterjesztésével ,

nyilatkozatával vagy szavazatával támogatja a civil társadalom és a civilszervezete k
elleni fellépést .

2.§

1000 óra, civil szervézetnél elvégzett közérdek ű munkára köteles az az országgyűlési
vagy önkormányzati képviseld, polgármester, kormánytag vagy pártvezető, aki
nyilvánosság előtti megszólalásában a civil társadalom és a civil szervezetek elle n
uszít, azokat rágalmazza, vagy jó hírnevét megsérti .

3 . §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Németh Szilárd, a Fidesz országgyűlési képviselője a civil szervezetekről szólva úgy
nyilatkozott : »Ezeket a szervezeteket minden eszközzel vissza kell szorítani, és azt
gondolom, hogy el kell innen takarítani" .

Korábban Orbán Viktor miniszterelnök is úgy fogalmazott : „A következő év Soros és
az általa szimbolizált erők kiszorításáról fog szólni .” – és egyértelmű , hogy itt is a civil
szervezetekről van szó.



Á kormány újabb ellenséget jelölt azoknak a civil szervezeteknek a képében, aki k
jogaink védelmével, a szegények és elesettek támogatásával, az állam áltál magára
hagyott emberek segítésével és ellátatlan feladatok megoldásával foglalkoznák . -

Egy demokráciában elfogadhatatlan „visszaszorítással” és „eltakarítással” fenyegetn i
bárkit, beleértve független szervezeteket . Az'ilyeu kijelentések végtelenül rombolóak
-és veszélyesek Magyarországra és a magyar demokráciára nézve, ezért Orbá n
Viktornak, Németh Szilárdnak és társainknak haladéktalanul távoznia kell a
közéletből . A veszély elhárítása érdekében továbbá garantálni kell, hagy a j ővá`ben az
ilyen.fenyegetésekkel el őálló képviselők azonnal elveszítsék mandátumükat, és civi l
szervezeteknél végzendő közérdekűmunkán tanulják meg, milyen hasznos hajtanak a
társadalomnak ezek a szervezetek .

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1.§-hoz :

A civiltársadalom és civil szervezetek ellen indított háború tényleges cselékményei t
mandátumvesztéssel sújtó rendelkezés .

A 2.§-hoz:

A civil társadalom és civil szervezetek elleni, kizárólag szóbeli megnyilatkozások
esetén a törvény esélyt ad arra, hogy a politikus jobb belátásra térjen 6 hónapi
intenzív, a társadalom számára hasznos' munka 'elvégzése során .

A g.§-hoz :

Hatályba léptető rendelkezés .
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