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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. §, 2. §, 3. §, 4. §
Módosítás jellege: elhagyás

[1. §

(1) E törvény alkalmazásában külföldről támogatott szervezetnek minősül az az egyesület és
alapítvány, amely a (2) bekezdésében meghatározott juttatásban részesül (a továbbiakban e
szervezetek együtt: külföldről támogatott szervezet).

(2) E törvény értelmében támogatásnak minősül jogcímétől függetlenül a közvetlenül vagy
közvetve külföldről származó mindazon pénzbeli vagy egyéb vagyoni jellegű juttatás, amely
egy adóévben egyenként vagy összesítve eléri a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről  és  megakadályozásáról  szóló  2007.  évi  CXXXVI.  törvény  (a  továbbiakban:
Pmt.) 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott összeg kétszeresét.

(3) Nem kell beszámítani a (2) bekezdés szerinti támogatás összegébe mindazt a támogatást,
amelyet az egyesület vagy alapítvány külön jogszabály szerint az Európai Uniótól származó
forrásként költségvetési szerven keresztül kap.

(4) Nem terjed ki e törvény hatálya:
a) arra az egyesületre és alapítványra, amely nem minősül civil szervezetnek;

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.



b) a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó egyesületre;
c) a vallási tevékenységet végző szervezetre.

2. §

(1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti egyesület vagy alapítvány 15 napon belül köteles bejelenteni
külföldről támogatott szervezetté válását, amint az általa kapott tárgyévi támogatások összege
eléri a Pmt. 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott összeg kétszeresét.

(2) A külföldről támogatott szervezet az (1) bekezdés szerinti bejelentést a székhelye szerint
illetékes  törvényszéknek  (a  továbbiakban:  nyilvántartó  bíróság)  az  1.  melléklet  szerinti
adattartalommal küldi meg. A nyilvántartó bíróság a bejelentést a civil és egyéb cégnek nem
minősülő szervezetek nyilvántartásában (a továbbiakban: Nyilvántartás) az egyesület  vagy
alapítvány  adataihoz  csatolja,  és  az  egyesületet  vagy  alapítványt  külföldről  támogatott
szervezetként rögzíti.

(3)  A  külföldről  támogatott  szervezet  az  (1)  bekezdésben  foglalt  szabályok  megfelelő
alkalmazásával  a  beszámolóval  egyidejűleg  évente  bejelentést  tesz  az  1.  melléklet  szerinti
adattartalommal a nyilvántartó bíróság számára az előző évben kapott támogatásokról.

(4)  A  nyilvántartó  bíróság  minden  hónap  15.  napjáig  megküldi  azon  egyesületek  és
alapítványok nevét,  székhelyét  és  adószámát a Civil  Információs  Portál  vezetéséért  felelős
miniszternek,  amelyek  tekintetében  a  megelőző  hónapban  a  külföldről  támogatott
szervezetnek  minősülés  tényét  a  Nyilvántartásban  rögzítette.  A Civil  Információs  Portál
vezetéséért felelős miniszter az ily módon számára megküldött adatokat ingyenesen elérhető
módon haladéktalanul közzéteszi az e célra kialakított elektronikus felületen.

(5)  A  külföldről  támogatott  szervezet  az  (1)  bekezdés  szerinti  bejelentést  követően
haladéktalanul  közzéteszi  a  honlapján,  valamint  feltünteti  az  általa  kiadott,  a
sajtószabadságról  és  a  médiatartalmak  alapvető  szabályairól  szóló  törvény  szerinti
sajtótermékekben és egyéb kiadványokban is, hogy e törvény alapján külföldről támogatott
szervezetnek minősül.

(6)  Az  (5)  bekezdés  szerinti  kötelezettség  a  külföldről  támogatott  szervezetet  mindaddig
terheli, amíg e törvény alapján külföldről támogatott szervezetnek minősül.

3. §

(1)  Ha az egyesület  vagy alapítvány nem teljesíti  az e  törvény szerinti  kötelezettségeit,  az
ügyész az erről való tudomásszerzést követően a rá irányadó szabályok szerint felhívja az
egyesületet vagy alapítványt arra, hogy a felhívás közlését követő 30 napon belül teljesítse az e
törvény szerinti kötelezettségeit.

(2) Amennyiben a külföldről támogatott szervezet nem teljesíti az ügyészi felhívásban foglalt
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kötelezettségét, úgy az ügyész ismételten felhívja 15 napos határidővel az e törvény szerinti
kötelezettségei teljesítésére. E határidő eredménytelen elteltét követő 15 napon belül az ügyész
a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló
2011.  évi  CLXXXI.  törvény 37. §  (2) bekezdése szerinti  bírság kiszabását  kezdeményezi  a
nyilvántartó bíróságnál.

(3) Amennyiben a külföldről támogatott szervezet a (2) bekezdés szerinti bírság kiszabását
követően sem teljesíti e törvény szerinti kötelezettségét, úgy az ügyész az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) szabályainak alkalmazásával keresetet indít az
egyesület vagy alapítvány törlése iránt.

(4) Ha a bíróság az ügyész keresete alapján megszünteti az egyesületet vagy alapítványt, ezt
követően  haladéktalanul  az  Ectv.  2/B.  alcíme  szerinti  egyszerűsített  törlési  eljárást
kezdeményez, és az egyesületet vagy alapítványt törli a Nyilvántartásból.

4. §

(1)  Ha a külföldről  támogatott  szervezet  által  kapott  pénzbeli  vagy egyéb vagyoni jellegű
juttatás  egymást  követő  három  adóév  egyikében  sem  éri  el  a  Pmt.  6.  §  (1)  bekezdés  b)
pontjában  meghatározott  összeg  kétszeresét,  akkor  az  egyesület  vagy  az  alapítvány  a
továbbiakban nem minősül külföldről támogatott szervezetnek, és ezt a tényt – a bejelentésre
vonatkozó  szabályok  megfelelő  alkalmazásával  –  annak  az  éves  beszámolónak  az
elfogadásától számított 30 napon belül bejelenti, amikor e körülmény bekövetkezik.

(2)  A  nyilvántartó  bíróság  az  (1)  bekezdésben  meghatározott  bejelentést  követően
haladéktalanul törli  a  Nyilvántartásból  az egyesület  vagy alapítvány külföldről  támogatott
szervezetkénti feltüntetését.]

Indokolás

A javaslat  indokolatlanul  megbélyegzi a Magyarországon működő valódi civil  szervezeteket.
Autizmussal,  terhesgondozással,  romaintegrációval,  gyermekek  oktatásával,  jogvédelemmel
foglalkozó alapítványokra kerül bélyeg, ami a legszörnyűbb náci időket idézi. A kormánypártok
szó szerint átvették az orosz ügynöktörvény vonatkozó passzussait, nem titkolva ezzel, hogy a
Putyini  autoriter  rendszerhez  hasonlót  akar  létrehozni  Orbán  Viktor  Magyarországon.  Ez  a
javaslat  teljességgel  elfogadhatatlan,  alkotmányellenes  és  szembe  megy az  alapvető  európai
értékekkel, valamint az Európai Biztonsági Chartában foglaltakkal is.
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