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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló 10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  2.  melléklet  43.
pontjában  foglaltak  megvalósulása  érdekében  mellékelten  megküldöm  Arató  Gergely  (DK)
országgyűlési képviselő  "Hány migránst telepített Magyarországra a Vetőmag Szövetség?" című,
K/4689. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.
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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ában foglaltak szerint a Orbán Viktor
miniszterelnök úrhoz intézett,  "Hány migránst telepített Magyarországra a Vetőmag Szövetség?"
című, K/4689. számú írásbeli kérdésére – feladatkörömben eljárva – az alábbi választ adom.

Tisztelt Képviselő Úr, a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI.
törvény  (a  továbbiakban:  törvény)  preambuluma  hangsúlyozza,  hogy  az  egyesületek  és  az
alapítványok társadalmi szerepvállalására tekintettel átláthatóságukhoz kiemelt közérdek fűződik,
kinyilvánítja azt is, hogy az ismeretlen külföldi forrásból juttatott támogatások alkalmasak lehetnek
arra,  hogy  külföldi  érdekcsoportok  saját  érdekeiket,  nem  pedig  közösségi  célokat
érvényesíthessenek Magyarország politikai és társadalmi életében.

A  Kormány  kiemelt  figyelmet  fordít  az  értékteremtő  és  valódi  társadalmi  beágyazottsággal
rendelkező  egyesületek  és  alapítványok  működésének  biztosítására  és  támogatására.  Emellett
megteremtette a feltételeit a demokratikus közélet átláthatósága érdekében egy – az egységes civil
nyilvántartási rendszer részeként működő –, olyan nyilvántartásnak, amely a nemzetközi mintáknak
megfelelő módon teszi lehetővé a civil szervezetek külföldi eredetű támogatásainak közvélemény
általi  ellenőrizhetőségét.  A törvény  hatálya  azon  civil  szervezetként  nyilvántartott  egyesületre,
alapítványra  terjed  ki,  amely  külföldről  származó  pénzbeli  vagy  egyéb  vagyoni  jellegű
támogatásban részesül közvetve vagy közvetlenül és külföldről származó támogatása egy adóévre
számolva  eléri  a  7,2  millió  forintot,  kivéve  ebből  a  körből  azokat  a  támogatásokat,  amelyeket
Európai Uniótól származó forrásként költségvetési szerven keresztül kap.

A törvény egyéni jogkövetésen alapuló modellt alkalmaz, ennek értelmében a támogatás tényét a
bíróságok az egységes civil nyilvántartási rendszer részeként kezelik. A szervezetek 15 napon belül
kötelesek bejelenteni a külföldről támogatott szervezetté válást, ha a tárgyévi támogatásuk összege
eléri a 7,2 millió forintot.

Az átláthatóság biztosítására és a tájékoztatásra három felület szolgál, amelynek révén a jogalkotó
az  állampolgárok  számára  az  információhoz  való  hozzáférés  lehetőségét  teremti  meg,  ezek;  a
külföldi támogatás pénzügyi-számviteli beszámolóban történő feltüntetése, a külföldről támogatott
szervezetek  adatainak  a  Civil  Információs  Portálon  való  elhelyezése,  valamint  a  külföldről
támogatott  szervezeti  minőségnek  a  szervezeti  honlapon,  sajtótermékeken  való  feltüntetésének
kötelezettsége.

A törvényben foglalt szabályozás „tevékenység-semleges”, azaz nem függ össze a szervezetek által
deklarált elvekkel, értékekkel. Ebből adódóan a jogszabály nem kíván a célok, tevékenységek fölött
értékítélet mondani, legkevésbé azokat „megbélyegezni”.

Tisztelt  Képviselő Úr, a Civil Információs Portál  mindenki számára ingyenesen elérhető módon
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teszi közzé a külföldi támogatott szervezetként nyilvántartásba vett egyesület vagy alapítvány nevét,
székhelyét és adószámát. A 2019. február 26-ig közzétett listán 141 szervezet neve, székhelye és
adószáma  szerepel,  amelyek  között  karitatív  szervezetek,  állatvédő,  természetvédő,  ifjúsági,
oktatási, szociális tevékenységet folytató szervezetek is szerepelnek.

Tisztelt  Képviselő  Úr!  Ha  Önöknek  valóban  számítana  az  ország  védelme  és  érdemben
foglalkoznának a migráció társadalmi hatásait érintő kérdésekkel, akkor nem tiltakoztak volna a
kerítés  megépítése  ellen,  nem  agitáltak  volna  a  2016.  október  2-ai  népszavazás  ellen,  vagy
megszavazták  volna  a  kvótaellenes  alaptörvény-módosítási  kezdeményezést.  Ehelyett  a
Demokratikus Koalíció aláírásokat gyűjtött a kvóta mellett és elsőként jelentették be a bojkottot a
népszavazáskor.  Gyurcsány  Ferenc  és  pártja  továbbra  is  minden  eszközzel  támogatja  a
bevándorlást, melyet felesége – a kétes ügyletekbe bonyolódó, DK-s Európai Parlamenti listavezető
– Dobrev Klára is előszeretettel hangoztat.

Budapest, 2019. március 8.

Tisztelettel:

Gulyás Gergely
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