
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/14967/14.

Benyújtás dátuma: 2017-04-21 13:06

Parlex azonosító: 133PVQQZ0003

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Szávay István (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Gyöngyösi Márton (Jobbik)
Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY 
határozat 40. § (1) bekezdés
Törvényjavaslat címe: A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Igazságügyi bizottság 

Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: preambulum
Módosítás jellege: módosítás

Az Országgyűlés
tiszteletben tartva, hogy az egyesülési jog alapján létrejött szervezetek a társadalmi önszerveződés
megnyilvánulásai, működésük hozzájárul a demokratikus ellenőrzéshez és a közügyek nyilvános
megvitatásához,  valamint,  hogy e szervezetek meghatározó szerepet  töltenek be a  közvélemény
formálásában,
hangsúlyozva,  hogy  az  egyesületek  és  az  alapítványok  társadalmi  szerepvállalására  tekintettel
átláthatóságukhoz kiemelt közérdek fűződik,
felismerve,  hogy az egyesülési  jog alapján létrejött  szervezeteknek ismeretlen külföldi forrásból
juttatott  támogatások  alkalmasak  lehetnek  arra,  hogy  külföldi  érdekcsoportok  e  szervezetek
társadalmi befolyásán keresztül saját érdekeiket, nem pedig közösségi célokat érvényesíthessenek
Magyarország  politikai  és  társadalmi  életében,  valamint  azt,  hogy  azon  belföldi,  politikai
tevékenységet folytató szervezetekhez, így különösen a magyar kormányhoz, minisztériumokhoz,
politikai  pártokhoz,  vagy  azok  alapítványához  köthető  támogatásokban  részesülő  szervezetek,
amelyek  a  gyakorlatban  fő  tevékenységükként  politikai  szerepvállalást  és  pártok  melletti
kampányolást folytatnak, jogellenes politikabefolyásolra képesek,  továbbá figyelemmel arra, hogy
ez veszélyeztetheti az ország politikai, gazdasági érdekeit, a törvényes intézmények befolyásmentes
működését, valamint
hozzájárulva a pénzmosás elleni küzdelem nemzetközi erőfeszítéseihez,

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az 
egy módosító javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként 
kezelendők.



a következő törvényt alkotja:

Indokolás

1. 

Fontos megemlíteni a javaslat preambulumában azt a veszélyt, hogy vannak olyan, belföldi, a
kormányzathoz,  illetve  annak  szerveihez  és  a  politikai  pártokhoz  köthető  támogatásokban
részesülő szervezetek, amelyek a gyakorlatban fő tevékenységükként politikai szerepvállalást és
pártok melletti kampányolást folytatnak, és e tevékenységükkel jogellenes politikabefolyásolra
képesek.
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