
Nyílt levél a magyar társadalomhoz.

Ma a szabadság ünnepe van. Ma a miniszterelnök lelkesítő, magasröptű beszédet 
fog tartani a szabadságról, demokráciáról, az őt éltető fizetett tömeg előtt.

Ki a CIVIL?
avagy

a szabadság ünnepén egy nyílt megfélemlítés kezdődik?

Régóta  terveztem,  hogy  összegzem  gondolataimat,  közel  két  évtizedes 
gyakorlati és elméleti tapasztalataimat a „civil” létről.

Olvastam, olvastam és megint olvastam.

Vajon  a  „nagy  emberek”  is  ugyanazt  látják,  amit  én  jelentéktelen 
kisember itt, lent a porban?

Másnak is fáj vajon, hogy a „civil” fogalom napjainkra inkább szitokszó lett, 
mint a tisztelet, a megbecsülés szava?

Miért lehetett, hogy a magyar nonprofit, nem állami, nem egyenruhás, nem 
pártpolitizáló,  „civil”  szférát  az  elmúlt  nyolc  év  beletaszította  a  napi  politika 
párthívő mocsarába?

A  huszadik  század  végén,  a  civilek  nem  politizáltak,  tették  a  dolgukat. 
Segítettek,  ápoltak,  gondoztak és neveltek;  összefogták a családot, a földrajzi  és 
szakmai  közösségeket.  Bár  nagy  megbecsülést  sosem  kaptak  a  magyar 
társadalomtól, azért a belső jó érzés - hogy „tettem másokért valamit”, „alkottunk 
valami  maradandót”,  „megoldottunk  másként  megoldhatatlan  problémát”,  „a 
magunk  csekély  módján  hozzájárultunk  a  boldogabb  országhoz”  -  mindig 
megmaradt.

A századfordulón orbánék elkezdték kihúzni a lábunk alól a talajt. A polgári 
körök  ideológiai  megfertőzésével  kezdték  el besározni  a  „kívülálló”  harmadik 
szektort.  Magyarázkodnunk  kellett:  mi  politizálunk  ugyan,  de  nem  párt-
politizálunk! Mi jobbítani szeretnénk, de nem hatalmat átvenni! 

A rendszerváltó elit azonban nem hitt nekünk.
Féltették tőlünk a széküket, a hatalmukat, a pénzüket. Persze érthető, hiszen 

így  gyakran  kiderültek  a  hibáik;  látható  lett  a  tisztességtelen  dilettantizmusuk, 
felvetődött a korrumpálódásuk lehetősége is.

„Mi dolgunk e világon? Küzdeni, erőnk szerint a legnemesbekért.”
Mi  naivan  hittünk a  költő  szavaiban,  s  az  életünk  részévé  tettük  a  nemes 

eszmét.
Azóta csapások tömege ért  minket.  Először  a  két legnagyobb párt  kezdett 

duális  igét  hirdetve alkotmánysértő  rendszer-átalakításba:  a  létező 
pártszimpátiákból mindkét böszme párt dühödt ellenségképet képzett. Nem csak 
megosztották a teljes magyar társadalmat – így a harmadik szektort is, de 
legyűrték a politika szennyét a családok szintjére is!



Az eszmékből hitvitát, az ideológiai meggyőződésből messiás-hitéletet 
kreáltak.

Következő  lépésként  gyurcsány  csapata honosította  meg  a  „civil” 
korrupció rendszerét. Szétverte az addig baloldalinak hitt erőket, így trónra 
ültette orbánt. Felerősítette azt a két évtizede gyakorolt hatalmi eszközt, hogy az 
ebereket elidegenítsék a közélettől, a közpolitikától! A dilettáns gazdaságpolitikája 
5 év alatt oly mértékben eladósította az országot, hogy a kádári 40 év nem csinált 
annyi kárt, mint ők 2004. és 2009. között. Kétségbeesett hatalomhoz ragaszkodása 
azt eredményezte, hogy amíg egy 2008.-2009.-es rendkívüli választása csak némi 
fidesz győzelmet hozott  volna,  addig 2010-ben a fidesznek semmit  nem kellett 
tennie a kétharmadért.

S  ami  a  legszörnyűbb:  gyurcsány  mai  beszéde  is  polgárháborút  szít.  Nem 
zavarja  őt  az állítólagos demokrata  pártok teljességgel  népképviseletet  elutasító, 
antidemokratikus  programalkotása,  hiszen  a  demokrácia  csak  egy  beszéd,  csak 
szónoki  duma!  Miért  is  ne  rizsázna,  hiszen  ő  csak  restaurációt  szeretne,  nem 
demokráciát.  A  hatalmát  szeretné  vissza,  nem  a  nép  hatalmát!  Azt  mondja 
gyurcsány: vissza kell állítani a 2010. előtti alkotmányos állapotokat! Persze hogy 
ezt mondja, hiszen képviselőként a jelenlétével legitimálta az Alkotmánysértő 
orbáni-alaptörvényt.

Én nem ismerhetek el törvénysértő módszerekkel kikényszerített jogrendet, 
én a Magyar Köztársaság demokratikus államrendje szerinti jogállamban élek!

A  fülkeforradalom  óta  a  harmadik  szektor  szétverése  folytatódik.  A 
csizmadia  -féle  kollaboráns,  megélhetési  álcivilek  azonnal  rátelepültek  a 
szférára. Vajon,  miféle  háború  ellen,  és  kit  védenek  meg  a  hatalom  buksiját 
simogató békemenetek? Nem az a logikus válasz, hogy a hatalmat védik a magyar 
társadalmi elégedetlenségtől?

A  jogrend  felrúgása,  az  alaptörvénynek  hívott  alkotmánypótlék 
összetákolása után, a legitim választásokon parlamentbe került, ott azonban 
hitvány esküszegővé vált politikai elit  elkezdte  a  napjainkra  egyre inkább 
felgyorsuló ámokfutását.

Az annak idején jelentős civil  részvétellel  alkotott  nonprofit  jogrendszert  a 
hatalom bekebelezte  és  a  maga  képére  torzította.  Ha  már  lényegében  nincsen 
demokrácia,  akkor minek is  a  civilség? A terror azonban elindult:  a  különböző 
fidesz-jogszabályok már a civilség olyan területét is célba vették, ami még igazán 
csak most kezdett meghonosodni a magyar feudál-kapitalista társadalomban.

Az úgynevezett „polgári oldal” immár kőbolsevik jellegű kizárólagos hatalmat 
épít a hétköznapi élet minden területén. Az önkéntes alapítvány közel évtizedes 
munkáját,  s  a  velük  ebben  együttműködő  civilség  sokéves  fáradtságát  teszik 
mostanában semmissé.

Lassan az „önkéntes munka” is szitokszóvá válik, hiszen a fidesz-jogszabályok 
segélyezettek,  rászorulók,  és  immár  középiskolás  diákok  ezrei  számára  is 
KÉNYSZERMUNKÁVÁ  kötelezik  e  nemes  fogalmat.  Hogyan  is  lehetne 
másként, hiszen a súlyos jogi kötelezettségekkel járó „önkéntes munka” fogalmát a 
valódi  önkéntességhez  szükséges  összes  feltétel  végiggondolásának, 
kitalálatlanságának hiányával becstelenítik meg.



Mit, hol, kivel, és miért? A kérdésekre a fidesz-jog nem is keresi a választ, s 
mivel ők senkivel sem működnek együtt, ezekre nem is lesz válasz. Lesznek vajon 
kis  hazánkban  „önkéntes  munkatáborok”,  a  közoktatásban  „önkéntes 
munkaintézetek”, az egészségügyben „kényszer-segélyhelyek”?

Hová süllyedhetünk még???

A rákosi  -féle személyi kultusz-rendszeréhez  hasonlóan,  az autokrata 
rendszernek a megfélemlítést  is le kell vinnie a kisközösségek, a családok 
szintjére. A családok szintjén már több mint egy éve elkezdődött, és folyamatosan 
erősödik  a  terror,  a  megélhetési  félelem  agyakba  táplálása.  A  kisközösségekbe 
avatkozás  azonban  csak  most  kezdődik  igazán.  Persze  a  hatalom  mindig  csak 
ellehetetlenít, nem egyértelmű és nem nyilvánvaló eszközökkel dolgozik. Az egyik 
eszköz  a  civil  fidesz-törvény,  mely  intenzív  állami  beavatkozást  tesz  lehetővé  a 
szervezetek életébe. Várhatóan sok ezer szervezet veszíti el közhasznú státuszát, s 
nem  lehetetlen  az  adóhatóság  felhasználása  a  szervezetek  megsemmisítésének 
céljára.

Persze, mondhatnánk, hogy csak az én téveszmém mindez. Sajnos nem!

A szabadság  ünnepének előestéjén a  Csepeli  Zöld  Kör  Egyesület  egyetlen 
tulajdonának – a kis tehergépkocsinknak – a rendszámát leszerelték a rendőrök! 
Miért kérdeztem tőlük, mire fel?

Bár  nincs  mire  használnunk,  és  gyakorlatilag  eddig  eladni  sem tudtuk,  egy 
tagunk  pénzéből  az  autót  üzemképes  állapotba  hozattuk  és  befizettük  minden 
költségét, azt remélve, hogy sikerül eladnunk. Mindennek azonban tegnap lőttek! 
Miért kérdezné bárki, hogyan lehet ez?

Az intézkedő rendőr állítása szerint, az adóhivatali tartozásunk miatt a kocsi 
forgalmiját augusztusban bevonták!

Ez csak vicc, mondtam magamban, hiszen én vagyok az egyesület törvényes 
képviselője, és én arról sem tudtam, hogy bárkinek tartoznánk!

A számlánkat még mostanában is használtuk  (arra nem érkezett adóhivatali 
inkasszó), és senki sem mondta, hogy adófizetési kötelezettségünk volna.

Különben  is:  ma Magyarországon bárkinek  a  tulajdonát  tönkre  lehet 
tenni, el lehet venni anélkül, hogy a tulajdonost erről értesítenék?

Az állam, a hivatal már mindent megtehet?

Én kis naiv, jogtisztelő polgár eddig a következőket tudtam:

• Ha valami kötelezettségem keletkezik, arról megfelelő feltételek közlése 
mellett (jogalap, érték, befizetési számlaszám és határidő, stb.) értesíteni 
kell engem.

• Ha  időben  nem  teljesítem  a  kötelességemet,  erről  a  hiányosságról 
megfelelő  feltételek  közlése  mellett  (határidő,  fellebbezési  lehetőség, 
következmények, stb.) értesíteni kell engem. 



• Ha  többszöri  felszólításra  sem  teljesíteném  a  kötelezettségemet,  az 
alkalmazott  intézkedésről,  illetve  a  megoldáslehetőségéről  kell 
tájékoztatniuk.  Ha a rendelkezésük jogerőssé válik,  akkor intézkedhet 
ellenem a jogalkalmazó, a rendőr.

Hogyan lehet,  hogy mindezekről hónapok óta semmi fogalmunk sem volt, 
mert minket ezidáig SENKI sem értesített! 

Mi ez? Megszűntek már a jogállam utolsó adminisztratív formái is?

Jön  majd értem este a fekete autó, hogy egy új  orbáni  RECSK első lakója 
legyek?

MIÉRT??? Keresem a logikus választ.

• Mert  az  egyesületünk  tiltakozott  a  fideszes  csepeli  polgármester 
törvénysértő határozata ellen?

• Mert az egyesületünk tiltakozott a fideszes fővárosi önkormányzatnak a 
csepeli  polgármester  által  beerőszakolt  törvénysértő  Közgyűlési  Határozata 
ellen?

• Mert  az  egyesületünk  panaszt  tett  a  Kormányhivatalnál  a  fideszes 
csepeli polgármester által kierőszakolt törvénysértő határozat ellen?

• Mert az egyesület tiltakozott a környezetvédelmi államtitkár  személyes, 
protekcionista beavatkozása ellen?

• Mert az egyesületünk tiltakozott az ombudsmannál csepeli polgármester 
agresszív törvénysértései ellen?

• Mert  az  egyesületünk  tiltakozott  a  miniszternél  és  fellázadt  a 
nyilvánosság előtt is?

• Mert  a  tiltakozásunk  igaznak  bizonyult,  és  ezért  a  miniszter  végül 
megtette amit egy jogállamban meg kellett tennie?

• Mert  tényszerűen  bizonyíthatóvá  vált,  hogy  fideszes  és  jobbikos 
országgyűlési,  fővárosi  közgyűlési,  és  helyi  önkormányzati  képviselők 
szándékosan; átláthatatlan/bizonyíthatatlan  - vélhetően  anyagi  céllal; 
tudatosan  és  többször  folytatólagosan  törvénysértést  követtek el, ezzel 
megszegték Isten és ember előtt tett esküjüket, amit a torz magyar jogrend 
miatt lehetetlen számon kérni rajtuk?

Vajon,  orbán-országban  már  ez  is  elegendő  egy  szervezet 
meghurcolására, tönkretételére?

Vagy felötlik bennem  egy  másik lehetőségként a személyem elleni  támadás 
célja is, mivel az egyesületünk minden dokumentumán az én nevem áll?

• Lehet, hogy a saját nevem alatt 2003. óta, a magyarorszag.hu fórumain, 
valamint  a  csepelinfo  és  más  internetes  oldalak  fórumain  közzé  tett,  a 
rendszerváltó elitet súlyos kritikával ostorozó írásaim bőszítették fel őket?

• Lehet, hogy olvasták a fidesz vezéreknek írt nyílt leveleimet?



• Lehet, hogy megkapták a magyar állam ellen, a strasbourgi emberi jogi 
bíróságon indított személyes kártérítési beadványomat, melyben kértem, hogy:

„ ..  szíveskedjen a tényállást, a jogsértés valódiságát, és az indokolt kártérítés 
mértékét  az  alábbi  kérdésekben  megállapítani,  és  a  méltányos  állapotot 
helyreállítani:  az emberi – polgári jogaim korlátozása;  az emberi méltóságom 
sérelme;  a  kétoldalú  szerződés  sérelme,  a  szerződésszegés  megállapítása;  a 
vagyoni  károm  mértékének,  nem  vagyoni  kárigényemnek,  illetve  jelen 
munkanélküli státuszom megállapítása. …kérdéseiben ...”

• Lehet,  hogy megsértődött  a  hatalom azon a kijelentésemen,  hogy én nm 
ismerem  el  Alkotmányként  a  fidesz-alaptörvényt,  hogy  nem  ismerem  el  a 
legitim jogrend részének a törvénysértő, esküszegő módon meghozott fidesz-
jogszabályokat,  hogy  én  a  mai  napig  a  2010.  előtti  jogrendet  ismerem  el 
kötelező normáknak?

• Lehet,  hogy  túlzottan  alkalmas  lett  a  CÉL  Magyarország  hálózata a  2014-es 
választási győzelemre, a népképviseleti rendszerváltás megszervezésére?

Nem tudom, mi sül ki a dolgokból, mert ma még fogalmam sincs arról, mi a 
vád ellenünk!

Holnap bemegyünk az önkormányzathoz,  és akkor talán kiderül:  mi  volt  a 
célja ennek az érthetetlenül agresszív támadásnak.

Ha tönkre akarják tenni az egyesületet, akkor azonban csak az aktív tiltakozás 
eszköze marad számunkra – számomra egyedül lehetséges megoldásként, melyet 
ha szükséges, a következő napokban nyilvánosságra fogok hozni.

Ma  a  szabadság  ünnepe  van.  Ma  a  miniszterelnök  lelkesítő,  magasröptű 
beszédet fog tartani a szabadságról, demokráciáról, az őt éltető fizetett tömeg előtt. 
Vajon a terror, az agresszív, nyílt elnyomás elkezdődött???

Ma  a  jóindulatú,  de  félrevezetett  demokraták  a  bukott  rendszerváltó  elit 
pártjaiban képzelik a megoldás lehetőségét.

Ma még nem értik a jóindulatú civilek, hogy politizálni KELL, mert nincs más 
lehetőség!

Ma még nem értik a két évtizede félrevezetett emberek, hogy a Magyar 
Köztársaság nem a nemzeti  oldalé,  de nem is a demokratikus ellenzéké, 
hanem hovatartozásától függetlenül minden magyar emberé! Nem legyőzni 
kell  egymást,  hanem  a  KÖZÖS  országunkat  együtt,  KÖZÖSEN  kell 
építenünk!

Üdv menyus


