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OGY határozata
A civil szervezetek külföldi bevételeinek nyilvántartásáról és nyilvánosságra hozataláró l
1 . Az Országgyűlés annak tudatában, hogy
-

a politikai pártok társadalmi szerepvállalása a népakarat kialakításában é s
kinyilvánításában történő közreműködésben nyilvánul meg elsődlegesen ;
az állami szuverenitás legfőbb letéteményeseként kötelessége előmozdítani a
törvényhozó szerv összetételének választói akarat szerinti kialakítását;
- világviszonylatban megfigyelhető az a jelenség, mely szerint egyes csoportosuláso k
egyéni-, avagy más államok érdekeib ől adódóan a szabad választások eredményeire ,
illetve az annak alapján formálódó, jog uralmán alapuló állami berendezkedésre
befolyást kívánnak gyakorolni ,
akként határoz, hogy a magyar állampolgárok önrendelkezéshez való alapjogát a soro n
következ ő-, és az azt követő mindenkori választásokon is megóvja.
2. Az Országgyűlés az 1 . pontban foglalt alapvetések maradéktalan módon történ ő
érvényelülésének biztosítása érdekében felkéri a Kormányt, hogy a tárgykörben kialakul t
nemzetközi példákra is figyelemmel legkés őbb folyó év október 31 . napjáig tegyen
javaslatot olyan szabályrendszer kialakítására, amely kellően garantálja, hogy a választás i
kampányfinanszírozás a pártok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések keretei n
kívül ne legyen lehetséges . Ennek érdekében olyan nyilvántartási rendszer működését
szükséges garantálni, amely hitelt érdemlően, bárki számára hozzáférhető és naprakész
módon tartalmazza Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civi l
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 . évi CLXXV. törvény hatálya alá
tartozó szervezetek külföldi államtól, személyt ől, szervezettől kapott nettó 1 millió forint
feletti bevételeit (továbbiakban: külföldi bevétel) azzal, hogy az egy naptári éven belü l
megszerzett külföldi bevételeket a nyilvántartási kötelezettség szempontjából egybe kel l
számítani .
3. Az Országgy űlés felkéri a Kormányt arra is, hogy tegyen javaslatot a nyilvántartás
hatálya alá tartozó szervezetek elnevezésének általános szabályrendszerére . Ennek
keretében jogszabályi szinten garantálni szükséges, hogy a nyilvántartásba vétel kezd ő
időpontjától kezdve az érintett szervezet a nevét kizárólag „ügynök szervezet ”
kiegészítéssel használhatja egészen annak a naptári évnek december 31 . napjáig,
amelyikben a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló mértékű külföldi bevételt nem
szerez.
4. Ez a határozat a közzétételt követ ő napon lép hatályba.

Indokolás
A kétpólusú világrend megsz űntével bár kétségtelenül megszűnt a Kelet és a Nyugat
közvetlen katonai összecsapás veszélyét is magában hordozó Hideg Háború, a Nyugat „puha ”
eszközökkel igyekezett növelni a befolyását a poszt-szocialista térségben, különösen Kelet Közép Európa és Közép-Ázsia országaiban . Kihasználva a rendszerváltást követő időszakban
máig tartó válságok sorozatát a térségben, a Nyugat a politikai és gazdasági nyomásgyakorlá s
színes eszköztárával növelte, növeli a befolyását . A Nyugat beavatkozásána k
legszélső ségesebb példái a térségben lezajlott „színes forradalmak” Ukrajnában, Grúziában ,
és Kirgizisztánban, ahol a regnáló hatalom megdöntésére titkosszolgálati eszközökke l
puccsot, polgárháborús helyzetet idézett elő . Jellemz ően a poszt-szocialista térség minden
országában átláthatatlan alapítványi háttérrel m űködő civil szervezetek gondoskodnak a
politikai ellenzék kinevelésér ől, kiképzéséről és pénzügyi támogatásáról .
Magyarország esetében is tetten érhet ő a Nyugat nemzeti szuverenitásunk csorbulását
eredményező tevékenysége . Amint az ismeretes, Charles Gati amerikai politológus professzo r
egy magyarországi hetilapnak még 2012 januárjában akként nyilatkozott, hogy demokratiku s
és nem demokratikus eszközök bevetése is megengedett a magyar kormány megdöntésére ,
amennyiben az szembehelyezkedik a nyugati elvárásokkal . Charles Gati felvázolta azokat a
demokratikus és nem demokratikus eszközöket, amelyeket Magyarországgal szembe n
bevetne, és ebben megdöbbentő módon az egyik ilyen pont a polgárháború eshet őségének a
felvetése .
Széles körben ismert Gati szoros kötődő se az Amerikai Egyesült Államok volt elnökének, Bil l
Clinton és a jelenleg a Demokrata Párt színeiben az Amerikai Egyesült Allamok elnökségéér t
indulni kívánó Hillary Clinton családjához, valamint a Clinton család szellemi hátországakén t
működő Centre for American Progress (CAP) alapítványához . Mint ahogy az is, hogy a CA P
partneri támogatója Bajnai Gordon volt miniszterelnök által gründolt Haza és Haladás nev ű
alapítványának . Ezzel Bajnai Gordon külföldi támogatása, felépítése, korábbi politika i
szerepvállalása kapcsán komoly nemzetbiztonsági kockázatok merülhetnek fel és felveti a
kérdést, hogy az Egyesült Allamok Bajnai Gordon által alapított párton keresztül igyekszik
befolyását kiterjeszteni Magyarország felett .
A 2012 végén Magyarországon lezajlott diáktüntetések f őszervezője, a HaHa mozgalom
külföldi támogatói köréről napvilágot látott információk alapján is felmerül a gyanú, hog y
idegen érdekek kiszolgálása céljából a magyar kormány gyengítése, a balliberális politika i
pártok erősítésének céljából szervez ődtek.
A civil szervezetek külföldi bevételeinek nyilvánosságra hozatala különösen aktuális a
jelenleg is zajló migránsválság tekintetében, hiszen Lázár János kancelláriaminiszter máju s
végén egy nyilatkozatában maga is elismerte, titkosszolgálati jelentések vannak arról, hog y
számos ellenzéki civil szervezet Soros György amerikai mágnástól kap komoly támogatást ,
beleértve azokat is, melyek a migránsok Magyarországra való tömeges beáramlását segítik .
Lázár János kijelentése alapján tehát a magyar kormány maga is bizonyítékokkal rendelkezi k
azt illetően, hogy külföldről támogatott szervezetek a magyar nemzeti érdekekkel ellentétes, a
magyar nemzetbiztonságot súlyosan veszélyeztet ő tevékenységet végeznek.
A külföldi támogatást kapó nem-kormányzati szervezetek fokozott figyelemmel követése ne m
példa nélküli: Oroszországban - ahol mintegy 220 ezer NGO m űködik – Vlagyimir Putyin

orosz elnök kezdeményezésére olyan törvényt hoztak, amelynek értelmében minden olyan
nem-kormányzati szervezetnek külföldi ügynökként kell bej egyeztetnie magát, amel y
külföldről kap anyagi támogatást.
Izraelben a Knesszet 2011 . február 22-én fogadott el egy hasonló jelleg ű törvényt NG O
szubvenciós átláthatósági törvény címen, amely kötelezi a nem nyereségre dolgoz ó
szervezeteket, hogy jelentsék mindazt az összeget, amelyet külföldi kormánytól kapnak, ha a
támogatás meghaladja a 20 ezer sékelt, vagyis kb . 5 ezer eurónyi (1,5 millió HUF) összeget.
Magyarország mindenkori kormányának a magyar nép érdekeit kell képviselnie, és enne k
elsődleges alapfeltétele, hogy a magyar nemzeti szuverenitást megvédje a nemzetbiztonság i
kockázatok kiszűrésével .
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Gyöngyösi Márto n
országgyűlési képvisel ő
Képviselői önálló indítvány

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !
Mellékelten — az Országgy űlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 28 . § (4) bekezdése
alapján — benyújtom A civil szervezetek külföldi bevételeinek nyilvántartásáról é s
nyilvánosságra hozataláról szóló határozati javaslatot.
A javaslat indokolását csatoljuk .

Budapest, 2016 . június .4 :
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országgyűlési képvisel ő
Jobbik Magyarországért Mozgalom

