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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „A
demokrácia helyreállítása érdekében a civil szervezetek önkényes, hátrányos vagy ésszerűtlen
megkülönböztetésének  megszüntetéséről”  címmel  a  mellékelt  határozati  javaslatot  kívánom
benyújtani. 



...../2018. (.....) OGY határozat 

A demokrácia helyreállítása érdekében a civil szervezetek önkényes, hátrányos vagy
ésszerűtlen megkülönböztetésének megszüntetéséről

Az Országgyűlés
-  felismerte,  hogy  az  állam  a  működése  során  akkor  számíthat  más  államoktól  és  az  ország
polgáraitól lojális együttműködésre, bizalomra és elismerésre, ha olyan ország építése a célja és
tevékenységének vezérfonala, amelyben a polgári és politikai szabadságjogokat élvező, a félelemtől
és a nélkülözéstől mentes szabad ember méltóságával bíró polgárok közössége élhet;
- leszögezi, hogy Magyarország csak akkor épülhet és fejlődhet fenntartható módon, ha az Európai
Unióról szóló Szerződésben, az Alapjogi Chartában és az Emberi Jogok Európai Egyezményében
foglalt alapvető értékek, alapvető jogok és szabadságok töretlenül és mindenki számára egyenlő
módon érvényesülnek;
-  elismerve  az  egyesülési  jog  alapján  létrejött  szervezetek  vagy szabad  társuláson  alapuló  más
közösségek,  önkéntes  összefogáson  alapuló  szerveződések  társadalmilag  hasznos  és
közösségteremtő tevékenységét, a következő határozatot hozza:

1.  Az  Országgyűlés  felhívja  a  Kormányt,  hogy haladéktalanul  terjesszen  elő  törvényjavaslatot,
amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény preambulumának megfelelően visszaállítja a külföldről
támogatott  szervezetek  átláthatóságáról  szóló  2017.  évi  LXXVI.  törvény  hatályba  lépése  előtti
állapotot, azaz eltörli az egyes civil szervezetek megbélyegzését előíró törvényi rendelkezéseket.

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
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Általános indokolás

A magyarországi  civil  társadalmat  ért  kormányzati  támadások  szükségessé  teszik,  hogy  az
Országgyűlés  megerősítse  elköteleződését  a  magyarországi  civil  társadalom  erősítése,
társadalmilag  hasznos  és  közösségteremtő  tevékenységük  elismerése,  valamint  közérdekű,
illetve  közhasznú  tevékenységük  támogatása  iránt.  Az  emberek  önkéntes  összefogása
nélkülözhetetlen Magyarország fejlődéséhez, a civil szervezetek a társadalom alapvető egységei,
amelyek folyamatosan hozzájárulnak közös értékeink mindennapi megvalósulásához.

Ezen  célokat  az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek
működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény preambuluma is rögzíti.  Az elmúlt
hónapok  kormányzati  tevékenysége  alapján  sajnos  úgy  tűnik,  mintha  a  Fidesz-KDNP
országgyűlési  képviselői  elfeledkeztek  volna  erről,  mi  sajnálatosabb,  mintha  nem is  vennék
komolyan azt a tiszteletet, amelyet a törvény preambulumában Magyarország civil szervezetei
iránt kifejezett.  A hatalommal szembeni bizalom visszaszerezhetetlenül inog meg akkor, ha a
hangzatos szép szavakat azokkal ellentétes tettek, döntések követik.

Az  Országgyűlésnek  meg  kell  erősítenie,  hogy  olyan  népképviseleti  szervként  működik,
amilyenként a jogállamiságba vetett  hitükkel a polgárok megválasztották,  és tevékenységével
nem hoz olyan döntéseket, amelyek ellentétben állnak az Európai Unióról szóló Szerződésben,
az Alapjogi Chartában és az Emberi Jogok Európai Egyezményében foglalt alapvető értékekkel,
alapvető jogokkal és szabadságokkal.

Részletes indokolás

1-2. 

2017.  október  4-én  újabb szakaszába  érkezett  az  Európai  Bizottságnak a  civil  szervezetekre
vonatkozó törvény miatt júliusban Magyarország ellen megindított kötelezettségszegési eljárása.
A Bizottság  indoklással  ellátott  véleményt  küldött  az  ügyben a  magyar  kormánynak,  így az
eljárás a második szakaszba lépett. Az indoklás szerint a civiltörvény nem teljesíti a tőke szabad
mozgására  vonatkozó  követelményeket,  mert  közvetetten  diszkriminálja  és  aránytalanul
korlátozza  a  külföldről  támogatást  kapó  civil  szervezeteket.  A  Bizottság  úgy  látja,  hogy
Magyarországon megsértik a egyesülés szabadságát, valamint a magánélet és a személyes adatok
védelméhez való jogokat. A kormánynak egy hónapja van arra, hogy összhangba hozza az uniós
szabályokkal a kifogásolt törvényt, különben a bizottság az Európai Bírósághoz fordulhat.

A jelen  határozat  haladéktalan  intézkedésként  rendeli  a  megbélyegző törvényi  rendelkezések
hatályon kívül helyezését biztosító törvényjavaslat előterjesztését.
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