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1065/2007. (VIII.23.) Korm.  
 

h a t á r o z a t a  
 

a kormányzati civil kapcsolatok fejlesztését szolgáló egyes intézkedésekről 
 
 

A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztése érdekében a Kormány a következő határozatot 
hozza: 
 
1. Civil információs portált kell működtetni, amelyen elérhető a minisztériumok és egyéb 
központi államigazgatási szervek által az Interneten közzétett, civil szervezetekre vonatkozó 
minden nyilvános információ. A civil információs portálon elérhetővé kell tenni különösen 
 a) az egyeztetés alatt álló koncepciókat, jogszabályokat, 
 b) a pályázati kiírásokat,  
 c) a civil szervezetek részére juttatott támogatások adatait, 
 d) az egyeztetési- és véleménynyilvánítási fórumokról, valamint egyéb, a civil 
szervezeteket közvetlenül érintő rendezvényekről, eseményekről szóló tájékoztatást,  
 e) a minisztériumok által működtetett vagy támogatott, civil szervezetek részére 
szolgáltatást nyújtó szervezetekről szóló tájékoztatást, 
 f) a kormányzat munkáját segítő, civil részvétellel működő tanácsadó, 
javaslattevő, véleményező testületek feladatairól, összetételéről, a civil résztvevők 
elérhetőségéről, jelölésének szabályairól szóló tájékoztatást. 
 

Felelős: a működtetésért a civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter 
 az a)-b) pont tekintetében az informatikáért felelős miniszter 
 a c) pont tekintetében az államháztartásért felelős miniszter 
 a d)-f) pont tekintetében valamennyi miniszter 
 
Határidő: 2008. június 30. 

 
2. Az állami szervek jogszabályokban rögzített internetes közzétételi kötelezettségeit, így 
különösen az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény és az 
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet által elrendelt 
közzétételi kötelezettségeket összhangba kell hozni. A kötelezettségek egységes, következetes 
és ésszerű rendjének megállapítása érdekében előterjesztést kell készíteni. 
  

Felelős: igazságügyért felelős miniszter 
 informatikáért felelős miniszter 
 államháztartásért felelős miniszter 
 a civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter 
 valamennyi miniszter 
  
Határidő: 2008. június 30. 
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3. A civil információs portálon létre kell hozni azt a felületet, amelyen keresztül a 
központi államigazgatási szervek által vezetett, Interneten elérhető nyilvános adatbázisok civil 
szervezetekre vonatkozó adatai, valamint a társadalmi szervezetekről és alapítványokról 
vezetett közhiteles nyilvántartás adatai egy helyen lekérdezhetők és megjeleníthetők [országos 
civil adatbázis]. 
 

Felelős: civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter 
 igazságügyért felelős miniszter 
 érintett miniszterek 
  
Határidő: 2008. június 30. 

 
4. Meg kell újítani a társadalmi szervezetek és alapítványok közhiteles nyilvántartását. 
Országos, bíróság által vezetett nyilvántartási rendszeren keresztül kell biztosítani az 
elektronikus nyilvántartásba vételt és változás-bejegyzést, létre kell hozni a társadalmi 
szervezetek és alapítványok egységes, nyilvános azonosítóját. Elő kell készíteni az ehhez 
szükséges jogszabály-módosításokat. 
 

Felelős: igazságügyért felelős miniszter 
 érintett miniszterek 
  
Határidő: 2008. január 31. 

 
5. A 4. pont szerinti nyilvántartás megvalósítására kiemelt projektjavaslatot kell 
készíteni. A Kormány felkéri az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökét, hogy vegyen 
részt a projektjavaslat kidolgozásában. 
 

Felelős: igazságügyért felelős miniszter  
 civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter  
 Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter 
 Központi Statisztikai Hivatal elnöke 
  

 Határidő: 2008. április 30. 
 
6. Az adminisztrációs terhek csökkentése és az egyenlő esélyű hozzáférés előmozdítása 
érdekében a civil szervezetek vonatkozásában is bővíteni kell az ügyfélkapun keresztül 
történő elektronikus ügyintézés formáit, különös tekintettel az állami szervek felé történő 
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére és a pályázati eljárások során a párhuzamos 
adatszolgáltatások elkerülésére [egyablakos ügyintézés]. Ennek érdekében kiemelt projekt-
javaslatot kell készíteni az alábbiak figyelembevételével: 

 
a) meg kell teremteni a 4. pont szerinti nyilvántartás és az adóalany-nyilvántartás 

biztonságos összekapcsolódásának lehetőségét, 
 
b) lehetővé kell tenni, hogy a civil szervezet valamennyi központi államigazgatási 

szerv felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének elektronikus úton is eleget tehessen, 
 
c) a minisztériumok által működtetett elektronikus pályázati rendszerekkel 

összefüggésben ki kell dolgozni az egységes, központi regisztrációs rendszert.  
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Felelős: civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter  
 igazságügyért felelős miniszter 
 Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter 
 adópolitikáért felelős miniszter 
 Központi Statisztikai Hivatal elnöke 
 a b)-c) pont vonatkozásában valamennyi miniszter 
 
Határidő: 2008. augusztus 31. 

 
7. A Központi Statisztikai Hivatal végezzen olyan évenkénti adatfelvételt, amely alapján 
elemezhető a civil szervezetek tevékenysége. 

 
Felelős: Központi Statisztikai Hivatal elnöke 
 
Határidő: Az 5. pontban foglalt projekt megvalósulását követően folyamatosan  

 
8. A civil szervezetek nemzetközi szerepvállalásának és integrációjának segítése 
érdekében meg kell vizsgálni a nemzetközi nem-kormányzati szervezetek jogi 
személyiségének elismeréséről szóló 124. számú Európa Tanácsi Egyezményhez történő 
csatlakozás lehetőségét, indokolt esetben előterjesztést kell készíteni az Egyezményhez való 
csatlakozásról. 

 
Felelős: civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter 
 igazságügyért felelős miniszter 
 külpolitikáért felelős miniszter 
  
Határidő: 2008. június 30. 

 
9. A minisztériumok kétévente – a civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter 
koordinálásával – civil cselekvési tervet készítenek. A cselekvési tervben foglaltak 
megvalósulását évente összegezik, és megküldik a civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős 
miniszternek a civil információs portálon való közzététel érdekében. 
 
 Felelős: valamennyi miniszter 

  
 Határidő: április 30., 2008-tól kezdődően 
 
10. A kormányzat munkáját segítő, civil részvétellel működő tanácsadó, javaslattevő, 
véleményező testületekre vonatkozó szabályokat át kell tekinteni, és szükség szerint 
módosítani kell annak érdekében, hogy a civil résztvevőre vonatkozó javaslattétel, illetve a 
civil résztvevő kiválasztása az adott terület vonatkozásában széles körű civil érdekképviseletet 
biztosító, átlátható és alkotmányos módon történjék. 
 

Felelős: valamennyi miniszter 
  
Határidő: 2008. június 30. 
 

11. Át kell tekinteni a civil szervezetek részére szolgáltatást nyújtó, minisztériumok által 
támogatott szervezetek, szakmai hálózatok tevékenységét, és javaslatot kell tenni a Kormány 
részére a feladat- és hatáskörök, funkciók párhuzamosságát megszüntető, a szolgáltatások 
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színvonalát emelő, a feladatok hatékony megosztását biztosító szolgáltatási rendszer 
kialakítására. 
 

Felelős:  civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter 
  érintett miniszterek 
  

 Határidő: 2008. április 30. 
  
12. E kormányhatározat végrehajtása során civil szervezet alatt a polgári törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény szerinti alapítványt, egyesületet, illetve egyesületek szövetségeit 
kell érteni. 
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