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MAGYAR CIVILEK SZERINT DEMOKRATIKUS ALAPÉRTÉKEKET SÉRT A PÉNZMOSÁS ELLENI JOGSZABÁLY

„Becsületsértő” törvénycikkelyek

A pénzmosás elleni törvénnyel európai uniós irányelveket emeltek át romániai jogszabályi környezetbe

Nehezményezi a Magyar Civil 
Szervezetek Erdélyi Szövetsége 
(MACISZESZ), hogy a pénzmo-
sás elleni törvény közösség-
ellenes és alapjogokat sért. 
Meglátásuk szerint ki kellene 
vonni hatálya alól azokat a szer-
vezeteket, melyek költségvetése 
bizonyíthatóan sokkal kisebb, 
mint a pénzmosás szempontjá-
ból kritikusnak tartott összeg.

 » BÍRÓ BLANKA

D emokratikus alapértékeket és 
alapjogokat sért a pénzmo-
sás elleni 2019/129-es törvény, 

vélik a civil szervezetek. A Magyar 
Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége 
(MACISZESZ) a parlament két háza 
elnökeinek és a parlamenti pártok 
elnökeinek elküldött nyílt levélben 
fogalmazza meg a törvénnyel kap-
csolatos kifogásokat; kéri, tűzzék 
újra napirendre a jogszabályt, hogy 
kikerüljenek belőle a meglátásuk 
szerint „becsületsértő” cikkelyek.

Csak a cégeknek könnyítették 
a helyzetét
A levelet, melyet 80 erdélyi magyar 
civil szervezet támogat aláírásával, 
Bodó Barna, a szövetség elnöke jut-
tatta el szerkesztőségünknek. Deb-
reczeni János adószakértő lapunknak 
nyilatkozva már júniusban felhívta 
a fi gyelmet, hogy azok az alapítvá-
nyok, civil szervezetek, melyek nem 
alkalmazzák a pénzmosás elleni tör-
vény rájuk vonatkozó paragrafusait, 

elveszíthetik a vagyonukat. Ezúttal a 
Krónikának elmondta, a jogszabályt 
módosították ugyan, de csak a cégek-
nek vittek be könnyítéseket, a civil 
szervezetek esetében nem változott 
semmi, csak a határidőt tolták ki no-
vember 1-ig, addig kell benyújtaniuk 
nyilatkozatot a valós kedvezménye-
zettről. Debreczeni János emlékezte-
tett, a pénzmosás elleni törvénnyel 
európai uniós irányelveket emeltek át 
megkésve romániai jogszabályi kör-
nyezetbe. Az irányelv azért készült, 
hogy a gyanús tranzakciókat kiszűr-
hessék, hiszen előfordult, hogy a ci-
vil szervezeteket pénzmosásra vagy 
éppen a terrorizmus támogatására 
használták. Ha a különböző pénz-
mozgások valós kedvezményezettjei 
nyilvánosak, ezek a törvénytelen 
tranzakciók kiszűrhetők.

Nem segít, hanem rombol
A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi 
Szövetsége azt kéri a törvényhozóktól, 
módosítsák a jogszabályt, alakítsa-
nak ki erről konstruktív párbeszédet 
a civil társadalommal. Mint írják, kér-
déseikkel megkeresték a Pénzmosás 
Elleni Országos Hivatalt (ONPCSB), 
de semmitmondó választ kaptak. A 
szövetség hat pontban összegzi a tör-
vénnyel kapcsolatban felmerülő ki-
fogásokat. Rámutatnak, a jogszabály 
nem tartalmazza az összes civil szer-
vezeti formát: az alapítvány szerepel, 
az egyesület, a társaság, a szövetség 
már nem. Meglátásuk szerint ki kelle-
ne vonni a törvény hatálya alól azokat 
a szervezeteket, melyek költségvetése 
bizonyíthatóan sokkal kisebb, mint a 
pénzmosás szempontjából kritikus-
nak tartott és külön jelentendő 10 

ezer euró. Értelmezésük szerint az 
egyes szervezetek leadott éves mér-
lege alapján kellene eldönteni: kik 
kerülnek be, és kik nem a törvény 
hatálya alá. Kifogásolják továbbá, 
hogy a valós kedvezményezett fo-
galma a civil szervezetek esetében 
értelmezhetetlen, hiszen nem ügy-
felekkel dolgoznak, hanem a helyi 
közösségnek kínálnak fel közösségi 
programokat. Léteznek ugyanakkor 
a szervezet alapító dokumentumá-
ban megnevezett felelősök, akik 
a nyilatkozatokat, jelentéseket le-
adják. Ebben a megközelítésben a 
valós kedvezményezettek fogalmát 
a civil szervezetek esetében újra kell 
gondolni, hangsúlyozzák a civilek. 
Nehezményezik, hogy a törvény 
végrehajtására vonatkozó útmuta-
tó nem tisztázza a jogszabály által 
előírt jelentések és nyilatkozatok 
procedúráját, az ONPCSB honlap-
ján sem található erre vonatkozó 
előírás, dokumentumminta. Kitér-
nek arra, hogy például Kolozsváron 
a közjegyzők visszaélnek ezzel, és 
a hivatalos dokumentumok aláírá-
sának hitelesítése helyett különféle 
okmányokat és igazolásokat kérnek, 
miközben erre semmilyen törvény 
nem utasítja és nem is jogosítja fel 
őket. Kifogásolják, hogy a nyilat-
kozatokat évente kell leadni, ami 
megterheli a szervezeteket, és a bi-
zalmatlanság jele, becsületet sért. 
A 2020. évi 108-as sz. törvény ezen 
változtat ugyan, kimondja, hogy a 
természetes személyek alapította 
társaságoknak nem kell nyilatko-
zatot leadniuk „Ezt helyes lépésnek 
tartjuk, de a törvény szövege nem 
egyértelmű, mivel nem jelöli meg 
a civil szféra szervezeteit is tétele-
sen”– fogalmazzák meg a nyílt le-
vélben. Továbbá túlzónak tekintik, 
hogy ha a törvényben előírt doku-
mentumokat nem nyújtja be a civil 
szervezet,  végső esetben a feloszla-
tása is lehetséges, miközben a civil 
szervezetek mintegy 25 százaléka az 
alapítók és tagok személyes hozzá-
járulásából működik. „Ha fennáll 
a veszély, hogy procedurális hiba 
miatt feloszlathatók a szervezetek, 
akkor ezeket beszüntetik, vagy akár 
el sem kezdik működtetni. Tehát a 
törvénynek ez a rendelkezése sérti 
a társulási szabadság demokratikus 
elvét: közösségellenes. Nem segít, 
hanem rombol” – szögezi le a civil 
szervezetek szövetsége.

 » Túlzónak te-
kintik, hogy ha a 
törvényben előírt 
dokumentumokat 
nem nyújtja be a 
civil szervezet,  
végső esetben 
a feloszlatása 
is lehetséges, 
miközben a 
civil szerve-
zetek mintegy 
25 százaléka 
az alapítók és 
tagok személyes 
hozzájárulásából 
működik.
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Korai nyugdíj 
szennyezés miatt

Döntő kamaraként elfogadta 
tegnap a képviselőház azt a 

tervezetet, amelynek értelmében 
kibővítik a kedvezményezettek körét 
azon törvény esetében, amely alap-
ján két évvel korábban vonulhatnak 
nyugdíjba, akik legalább 30 éven 
át szennyezett térségben vagy ilyen 
település 8 kilométeres körzetében 
éltek. A 2010/236-os törvényt módo-
sító törvényjavaslat olyan térségekre 
vonatkozik, amelyek fokozottan 
szennyezettek szén vagy olajpala ki-
termelése, előkészítése és elégetése, 
uránércek kitermelése és előkészí-
tése, port vagy üvegházhatású gá-
zokat, ammóniát és származékait 
tartalmazó ércek, réz-, ólom-, kén-, 
kadmium-, arzén-, cink-, mangán-, 
fluor-, klór-, földpát- és szilíci-
umtartalmú vasércek vagy ércek, 
radioaktív ércek, hidrogén-szulfid, 
háromértékű króm, hat vegyértékű 
króm, cianidok, fémporok és/vagy 
koksz, kénes kőolaj kitermelése 
és feldolgozása, benzin kéntele-
nítése, kőolaj-finomítás miatt. A 
kedvezményezettek közé tartoznak 
továbbá a felsorolt települések 8 
km-es körzetében élők is. 

A következő erdélyi települések 
lakosságát érinti a törvény: Maros 
megyében Marosvásárhely, Dicső-
szentmárton; Máramarosban Nagy-
bánya; Szebenben Kiskapus; Hu-
nyadban Aninósza bányatelep, 
Körösbánya, Boica, Brád, Pusztaka-
lán, Csertés, Kristyor, Déva, Gyalár, 
Vajdahunyad, Lupény, Szászváros, 
Petrilla, Petrozsény, Marossoly-
mos, Telek, Hobicaurikány , Vecel, 
Zsilyvajdejvulkány; Fehérben 
Abrudbánya, Aranyosbánya, 
Nagylupsa, Verespatak és Zalatna 
(Zlatna); Brassóban Viktóriaváros 
és Fogaras; Krassó-Szörényben Stá-
jerlakanina, Örményes, Csudafalva, 
Újmoldova, Nándorhegy és Resica-
bánya; Kolozsban Aranyosgyéres, 
Dés és Torda; Temesben Ferde, 
Marzsina, Nadrág és Tamásd.

A kedvezményezettek közé tar-
toznak továbbá a felsorolt telepü-
lések 8 km-es körzetében élők is. A 
tervezetet a szenátus már elfogad-
ta, a képviselőház volt a döntő 
fórum. (Krónika)




