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Törvényjavaslat  címe:  A magyarországi  választások külföldi  befolyástól  mentes feltételeinek
biztosítása  érdekében  az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról 

Az Alaptörvény 6. cikk (1) bekezdése alapján „A magyarországi választások külföldi befolyástól
mentes  feltételeinek  biztosítása  érdekében  az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
módosításáról” címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani. 



 
 

2022. évi ..... törvény 

A magyarországi választások külföldi befolyástól mentes feltételeinek biztosítása érdekében az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról

1. §

Az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény) 2. §-ának 23. pontja
helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„[E törvény alkalmazásában]

23. külföldről származó támogatás: minden olyan pénzbeli vagy egyéb vagyoni jellegű juttatás vagy
támogatás, amely jogcímétől függetlenül közvetlenül vagy közvetve külföldi szervezettől vagy nem
magyar állampolgár természetes személytől származik;”

2. §

A Civil tv. 20. § (1) bekezdése az alábbi új g) ponttal egészül ki:

„[(1) A civil szervezet az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenysége tekintetében elkülönítve mutatja
ki legalább a következő bevételeket:]

g) külföldről származó támogatást.”

3. §

A Civil tv. az alábbi új 23/A. §-sal egészül ki:

„23/A.  §.  A civil  szervezet  a  külföldről  származó  támogatás  felhasználásával  az  országgyűlési
képviselők választásán, az Európai Parlament tagjainak választásán, valamint helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán közvetlenül vagy közvetve jelölő szervezetet és jelöltet
nem támogathat.”

4. §

Ez a törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Magyarország nem eladó! A hazánkba külföldről érkező támogatások vonatkozásában sok esetben
nem zárható  ki  az,  hogy cserébe  valamilyen  ellenszolgáltatást  kérnek,  vagy egyfajta  függőségi
viszony  alakul  ki,  esetleg  zsarolhatóvá válik  az,  aki  a  támogatást  elfogadta. Az  egyesülési  jog
alapján létrejött civil szervezeteknek ismeretlen külföldi forrásból juttatott támogatások alkalmasak
lehetnek  arra,  hogy  külföldi  érdekcsoportok  beleszólhassanak
Magyarország belügyeibe, veszélyeztetve  ezzel  a  magyar  választások  tisztaságát,  valamint  az
ország politikai és társadalmi érdekeit.
Álláspontunk  szerint  a  befolyásmentes  közélet  kiemelt  közérdek.  A jelenlegi  szabályozás  nem
biztosít elegendő védelmet a külföldi befolyásszerzés ellen, éppen ezért a Jobbik kezdeményezi a
Civil  tv.  módosítását,  amely  megakadályozza  a  külföldi  pénzek  átcsorgatását,  kizárva  ezáltal
a befolyás megvalósulásának a lehetőségét.

Részletes indokolás

1. § 

A külföldről származó támogatások fogalmának meghatározása. 

2. § 

A  javaslat  előírja,  hogy  a  civil  szervezetnek  az alapcél  szerinti  (közhasznú)  tevékenysége
tekintetében elkülönítve kell kimutatnia a külföldről származó támogatást. 

3. § 

A javaslat megteremti annak a lehetőségét, hogy a civil szervezet a külföldről származó támogatás
felhasználásával  az  országgyűlési  képviselők  választásán,  az  Európai  Parlament  tagjainak
választásán, valamint helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán közvetlenül
vagy közvetve jelölő szervezetet és jelöltet ne támogathasson. 

4. § 

Hatályba lépetető rendelkezés. 
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