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[60. §

Az egyesülési  jogról,  a közhasznú jogállásról,  valamint a civil  szervezetek működéséről  és
támogatásáról  szóló 2011. évi CLXXV. törvény 52. § (1) bekezdése a következő g) ponttal
egészül ki:
(A civil információs centrumok 51. § szerinti tevékenységük keretében az alábbi feladatokat
látják el:)

„g)  a  kollégiumok kérésére  tájékoztatást  adnak az  adott  ellátási  területen  működő civil
szervezetek tevékenységéről.”

61. §

Az egyesülési  jogról,  a közhasznú jogállásról,  valamint a civil  szervezetek működéséről  és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény VIII. fejezete a következő 52/A. §-sal egészül
ki:

„52/A. §

(1) Az. 51. § (2) bekezdése szerinti nyilvános pályázat nyertesei jogosultak a miniszter által

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. 



adományozott  civil  információs  centrum  cím  viselésére  a  (4)  bekezdésben  meghatározott
szerződés időszaka alatt.

(2) Minden megyében, valamint a fővárosban a pályázaton nyertes civil szervezet működteti a
civil információs centrumot, nyújt szolgáltatást, és a támogatási időszak alatt használhatja a
civil információs centrum megnevezést.

(3) A civil  információs centrum az 51. § és 52.  § szerinti  szolgáltatásokat ellenszolgáltatás
nélkül nyújtja. Az 56. § (1) bekezdés l) pontja szerinti költségvetési támogatásra a miniszter
által jóváhagyott egyedi támogatási kérelmek alapján történhet kötelezettségvállalás.

(4) A nyilvános pályázat nyerteseivel a miniszter határozott idejű szakmai együttműködési
megállapodást  köt.  A  határozott  idő  elteltével  a  cím  viselésére  vonatkozó  jogosultság
megszűnik.

(5) A civil  információs centrum cím jogosultja évente szakmai beszámolási kötelezettséggel
tartozik  a  miniszter  felé.  A  szakmai  beszámoló  tartalmazza  a  szakmai  együttműködési
megállapodás szerinti tevékenységek időarányos teljesítésének bemutatását.

(6)  Ha  a  miniszter  a  szakmai  együttműködési  megállapodásban  foglalt  tevékenységek
időarányos ellátásában mulasztást, hiányosságot, vagy szabálytalanságot állapít meg, a címet
azonnali hatállyal visszavonja.

(7) A miniszter a cím visszavonásával egyidejűleg a szakmailag megfelelő pályázatokból álló,
döntési  lista  szerinti,  az  adott  ellátási  területre  vonatkozó,  rangsorban  következő  civil
szervezettel szakmai együttműködési megállapodást köt.”]

Indokolás 

1. 

Az egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításának szövege és indokolása egyaránt
hamis és cinikus. Az indokolás azt bátorkodja állítani, hogy a Javaslat elősegíti "az egyesülési
jog zavartalanságának biztosítását és védelmét”.

A civil  információs  centrumokra  vonatkozó  rendelkezések  eddig  sem  váltak  a  valódi  civil
szervezetekkel élesen szemben álló kormányzat dicsőségére. Valószínűleg nem működhetett jól a
helyi  álcivil  szervezeti  építkezés,  ezért  tovább  borzolják  a  kedélyeket  és  Balog  miniszter
elismerő címmel is felruházott besúgóivá emelnek kormányközeli álcivil szervezeteket. A civil
információs centrumok a miniszter pályázatán kiválasztott szervezetek ma is. Feladataik elvben
segítő  jellegűek  lennének,  igény esetén  koordinálnak  és  szerveznek.  Mostantól  feladatkörük
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kiegészül azzal, hogy a civil információs centrumok „a kollégiumok kérésére tájékoztatást adnak
az adott ellátási területen működő civil szervezetek tevékenységéről”. Joggal kérdezzük, hogy
MINEK? A rendelkezést el kell hagyni.

Ha valamelyik civil szervezetnek kellene hivatalos kormányzati elismerés, az boldog lehet: az új
szabályok alapján a kiválasztottak a miniszter által adományozott civil információs centrum cím
viselésére is jogosulttá válnak. Azt persze a kodifikátortól kellene megkérdezni, hogyan gondolta
a szabály megírását, amikor az sikerült, hogy a címet a miniszter egyidejűleg adományozza, de a
pályázaton nyertes civil szervezet a viselésére azonnal jogosulttá is válik. A rendelkezést nem
csupán annak elhibázott  megfogalmazása,  hanem a mögötte  húzódó szándék miatt  is  el  kell
hagyni.
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