A Párbeszéd Magyarországért Civil Stratégiája
A Párbeszéd Magyarország partner kíván lenni egy olyan Magyarország megteremtésében,
amiben a Civil társadalom erős, sokszínű és alapvető részét képzi a hazai társadalomnak.
Hiszünk benne, hogy a civil szervezetek a közjó érdekében cselekednek, sok esetben segítő
kezet nyújtanak az államnak, teret adnak az aktív, cselekedni kívánó állampolgároknak és
hozzájárulnak a társadalomban zajló nyílt és egészséges párbeszédhez. A Párbeszéd
Magyarországért párt, valamint a párt egyéni és listás helyen szereplő képviselőjelöltjei
ennek megfelelően támogatják és elfogadják a Civilizáció koalíció által a „Civil Minimum
2022” kiáltványában megfogalmazott célokat és törekvéseket, és a következő
országgyűlésben törekedni fognak ennek a stratégiának a megvalósítására!
(https://civilizacio.net/hu/civil-minimum-13pont)

Alapelvek
A Párbeszéd Magyarország eltökélt abban, hogy egy szolidáris és zöld társadalmat hozzon
létre az országban. Ebben kiemelt szerepe van a civil szervezeteknek, akik munkájukkal
segítik ennek a célnak a megvalósulását. Ennek érdekében egy jövendőbeli kormánynak
olyan jogszabályi környezetet kell megteremtenie, ami biztosítja a civil szervezetek
politikától független és zavartalan működését, megfelelő anyagi hátteret biztosít, ami
ugyanakkor átlátható és elszámoltatható módon történik, biztosítja a társadalom felé a
nyilvánosságot és részvételi lehetőséget biztosít a döntéshozatalban, ösztönözi és segíti a
társadalmi felelősségvállalást!

Konkrét javaslatok:
1. A Párbeszéd Magyarországért vállalja, hogy kormányra kerülése esetén az első
törvényjavaslat csomagban kezdeményezni fogja a korábbi civileket hátrányosan
megkülönböztető őket korlátozó korábbi törvények eltörlését, így a Stop Soros néven
elhíresült törvénycsomagot és a közéletet befolyásoló szervezetekről szóló
közelmúltban elfogadott törvényt.
2. Vállaljuk, hogy szakértőkkel közösen felülvizsgáljuk a nonprofit törvényt (2011. évi
CLXXV.) és a kapcsolódó jogszabályokat, és csökkentjük a civil szervezetek
adminisztrációs kötelezettségeit, valamint kidolgozunk egy egyszerűsített
foglalkoztatási formát a civil szféra részére.
3. A Párbeszéd Magyarországért vállalja, hogy kormányra kerülése esetén
kezdeményezi a Nemzeti Civil Alap visszaállítását, úgy hogy az ott kiosztott állami
támogatást átláthatóan előre meghatározott elvek alapján, elszámoltathatóan osztja
szét egy olyan döntéshozó szervezet segítségével, ahol megfelelően érvényesül a civil
kontroll. Megduplázzuk az eddigi 5 milliárd forintos támogatási keretet és
lehetőséget biztosítunk a civil szervezetek működési támogatására is!

4. Biztosítjuk a szektorsemlegességet és a nyílt versenyt! Nem teszünk különbséget civil
és civil szervezet között a közszolgáltatási szerződések, pályáztatások során!
5. Biztosítjuk a betekintést és az átláthatóságot a civilek részére a különböző
kormányzati és EU-s források elosztásakor, illetve a nekik szóló támogatások
odaítélésénél bevonjuk őket a döntéshozatalba!
6. A Párbeszéd Magyarországért vállalja, hogy kormányra kerülése esetén
kezdeményezi a közérdekű adatigénylés ingyenességének visszaállítását, és az
adatszolgáltatás megkönnyítését!
7. A Párbeszéd Magyarországért törekedni fog a részvételiség elvének érvényesülésére
a különböző Magyarország jövőjét meghatározó alapvető stratégiák megalkotásakor,
és támogatja a szakértő civil szervezetek bevonását a jogalkotási folyamatokba!
8. A Párbeszéd Magyarország támogatja Magyarország csatlakozását az Open
Government Partnership kezdeményezéshez!
9. A Párbeszéd Magyarország támogatja annak a lehetőségnek felülvizsgálatát, hogy a
mostani jövedelemadó 1+1%-os rendszer 3%-ra emelkedjen, ahol az állampolgárok
maguk dönthetik el, hogy ezt milyen arányban és milyen egyházaknak, civil
szervezeteknek, illetve szakszervezeteknek osztják szét! Növeljük a társasági
adókedvezményekből a civileknek nyújtott adomány után érvényesíthető
kedvezmény mértékét! Kezdeményezzük olyan jogi környezet megteremtését, ami
lehetővé teszi a civil szervezetek alternatív adománygyűjtési módszereit.
10. Kezdeményezünk egy általános információs reklámkampányt, a civil szervezetek
hasznosságának megismertetésére, valamint az általános adományozási kedv
növelésére!

A fenti intézkedéseken felül a Párbeszéd Magyarország vállalja, hogy politikusai, képviselői
aktívan együttműködnek a civil szervezetekkel, civil kezdeményezésekkel, és ahogy ezt
tettük korábban is, vállaljuk, hogy szócsöveik leszünk az országgyűlésben és az
önkormányzatokban.
A civil szervezetek megítélése az elmúlt pár évben sokat romlott az Orbán-kormány hazug
lejárató kampányának köszönhetően. A Párbeszéd hisz abban, hogy az általunk javasolt 10
pont segíteni fog abban, hogy a civilek újra méltó helyre kerüljenek a társadalomban,
szabadon végezhessék a társadalom és így az ország számára fontos tevékenységeiket,
bizonyítsák megkerülhetetlenül fontos szerepüket, és nem utolsó sorban jelentősen növelni
tudjuk az állampolgári cselekvési és adományozási kedvet! Ez mindannyiunk közös érdeke!

