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[70. §

Az egyesülési  jogról,  a közhasznú jogállásról,  valamint a civil  szervezetek működéséről  és
támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLXXV.  törvény  71.  §  (1)  bekezdése  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:

„(1)  A civil  jelöltállítási  rendszeren  keresztül  a  Tanács  60.  §  (2)  bekezdés  a)  pontjában
meghatározott számú tagját, és a kollégium 61. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott
számú tagját elektorok jogosultak megválasztani. A Tanács tagjának és a kollégium tagjának
választására a helyi, területi és országos hatókörű szervezetek jogosultak.”

71. §

Az egyesülési  jogról,  a közhasznú jogállásról,  valamint a civil  szervezetek működéséről  és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 72. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„72. §

A Tanácsnak és a kollégiumnak a civil jelöltállítási rendszer keretében megválasztandó tagját
az  elektorok egyéni  listás  szavazással  választják  meg,  a  Nemzeti  Együttműködési  Alappal

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. 



kapcsolatos egyes kérdésekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott szabályok szerint.”]

Indokolás 

A Javaslat szerint a Tanácsnak a törvényben meghatározott választási szabályait törlik, helyette a
Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló miniszteri rendelet fogja
szabályozni  a  Tanácsnak  és  a  kollégiumnak  a  civil  jelöltállítási  rendszer  keretében
megválasztandó tagja választását.

A civil szellemiséggel teljesen ellentétes kormányzati befolyásra és a tevékenység feletti rövid
állami pórázra törekvés a Javaslat 20. alcímének minden egyes elemében tetten érhető.

A módosító  javaslat  arra  irányul,  hogy  továbbra  is  a  törvényben  meghatározott  választási
szabályok érvényesüljenek.
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