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Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „az állami
feladatok átvállalását végző civil zöld szervezetek támogatásáról” címmel a mellékelt határozati
javaslatot kívánom benyújtani.



...../2018. (.....) OGY határozat 

az állami feladatok átvállalását végző civil zöld szervezetek támogatásáról

1. A XXI. században a társadalmak és nemzetek fejlődését, életminőségét befolyásoló környezeti
kihívások  a  jogi  és  gazdasági  szabályozórendszeren  túl  elsősorban  a  termelés  és  a  fogyasztás
mikéntjén alapulnak. Ezen termelési és fogyasztási szokások tudatosabbá, környezetkímélőbbé és
az emberi életvitel és egészség tekintetében is jobbá tétele alapvetően függ a társadalmi csoportok
ismeretétől,  elhivatottságától,  aktív  mindennapi  döntéseitől  és  cselekvéseitől.  Nincs  az  a
kormányzati  szerkezet,  működés  és  kapacitás,  amely e  téren  az  érintett  társadalmi  szereplők,  a
tudomány,  a szakmai és civil  szervezetek közreműködése nélkül kellő hatékonysággal fel  tudna
lépni.  A civil  szervezetek  önkéntes,  felkészült  társadalmi  felelősségvállalása,  a  lakossággal,  a
különböző  társadalmi  csoportokkal,  valamint  az  önkományzatokkal  való  együttműködése  mára
bizonyítottan elismert és hatékony lehetőség ezen állami feladatok elvégzésében. Az Országgyűlés
ezért jelen határozatában felhívja a Kormányt, hogy:

a)  közhasznúság  esetén,  melynek  ismérve  jelen  esetben  a  környezeti  és  természeti  értékek,  a
környezetminőség  védelme,  a  természeti  erőforrások  fenntartható  és  bölcs  hasznosítása,  a
környezettudatosság  társadalmi  erősítése,  a  lakosság  környezeti  ügyekben  való  tájékoztatása  és
érdekeinek védelme, érdemének és jelentőségének megfelelően támogassa a civil zöld szervezetek
tevékenységét,  a  létüket  megalapozó  működését  és  a  globális,  EU-nemzetközi  és  hazai
környezetügyi célkitűzések megvalósítását szolgáló programjaikat;

b) biztosítsa számukra a megfelelő tájékozódási, egyeztetési, ügyféli jogállási feltételeket, amelyek
révén a lakosság és az ország Alaptörvénybe foglalt környezeti jogainak érvényesítését elő tudják
segíteni;

c) az állami intézményekhez hasonlóan, a szükséges szakterületi kompetenciák felmutatása esetén a
nemzetközi  intézmények  által  hazai  civil  szervezeteknek  nyújtott  támogatás  (ENSZ,  EU LIFE,
INTERREG, stb. forrásból) esetében az állam biztosítsa a kedvezményezett hazai civil szervezet
számára  az  önrészt,  illetve  az  előfinanszírozás  fedezetét,  amely  az  eredményes  pályázás
eredményeképpen  a  hazai  feladatok  ellátásához  szükséges  források  lényeges  bővülését
eredményezhetné,  és  jelenleg  a  kormányzat  ezirányú  gyakorlata  hiányában  hazánk  jelentős
forrásoktól esik el;

d) a Kormány nagyságrendi mértékben növelje a civil zöld szervezetek által ellátott működési és
célfeladatok éves támogatását, és biztosítsa a támogatások független, a civilek arányos képviseletét
biztosító testületek általi elosztását és ellenőrzését.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Magyarország Alaptörvényének XX. és XXI., valamint P cikke szerint „Mindenkinek joga van a
testi és lelki egészséghez”, "Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges
környezethez",  továbbá  „A természeti  erőforrások,  különösen  a  termőföld,  az  erdők  és  a
vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális
értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek
számára  való  megőrzése  az  állam és  mindenki  kötelessége”.  Mindezen  célok  azonban  nem
érhetők  el  a  társadalom,  a  jelen  és  a  jövő  nemzedék  megfelelő  tájékoztatása,  a
döntéselőkészítésbe  és  a  végrehajtásba  történő  bevonása,  szemléletformálása  nélkül.  Ezen
tevékenység  fejlesztését  szabályozott,  támogatott  és  bővített  keretek  között  szükséges
megvalósítani,  melynek  során  az  érintett  civil  szervezeteket  meg  kell  erősíteni  és
tevékenységükben támogatni.

Az utóbbi évtizedek törekvései e téren egyészt jelentős visszalépést hoztak, másrészt a növekvő
feladatok függvényében különösen nem elégségesek.

Ezeket  a  problémákat  orvosolnia  kell  akár  ennek,  akár  a  következő Kormány(ok)nak,  ha az
Alaptörvény hivatkozott, megkérdőjelezhetetlen fontosságú részeinek meg kívánunk felelni. A
határozati javaslatok ezen cél elérésének elősegítését szolgálják.
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