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J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának
2010. június 29-én, kedden, 10 óra 10 perckor

az Országház főemelet 37-38. számú tanácstermében
megtartott üléséről

                                                
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában
megtalálható.
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Napirendi javaslat

1. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.
évi CXXV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/416. szám)
(Gulyás Gergely (Fidesz) és dr. Lukács Tamás (KDNP) képviselők önálló
indítványa)
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Lukács Tamás (KDNP), a bizottság elnöke

Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság alelnöke
Szabó Timea (LMP), a bizottság alelnöke
Berényi László (Fidesz)
Csöbör Katalin (Fidesz)
Gajda Róbert (Fidesz)
Kővári János (Fidesz)
Révész Máriusz (Fidesz)
Wittner Mária (Fidesz)
Varga László (KDNP)
Mirkóczki Ádám (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Ékes Ilona (Fidesz) dr. Gulyás Gergelynek (Fidesz)
Farkas Flórián (Fidesz) Berényi Lászlónak (Fidesz)
Harrach Péter (KDNP) dr. Lukács Tamásnak (KDNP)
Varga László (KDNP) távozása után Révész Máriusznak (Fidesz)
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Meghívottak részéről

Hozzászólók

Ivády Gábor képviselő (LMP)
Dr. Izsák Rita, a nemzeti felzárkóztatásért felelős Balog Zoltán államtitkár
kabinetfőnöke (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)

Megjelent

Pappné Farkas Klára igazgató (Országgyűlés Európa Tanács Információs és
Dokumentációs Központ)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 10 perc)

Elnöki megnyitó
DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó

reggelt kívánok mindenkinek! A kormány a helyén van; remélem, ezt nemsokára fizikálisan is
észlelni fogjuk.

Az ülés határozatképes. Az ülésen Farkas Flóriánt Berényi László helyettesíti, Harrach
Pétert jómagam, Lukács Tamás helyettesítem; s feltételes módban, ha nem fejeznénk be fél
11-ig, akkor Varga képviselő urat Révész Máriusz fogja helyettesíteni. Az ülés tehát
határozatképes.
A napirend elfogadása

Ma egyetlen napirendi pontunk van: kapcsolódó módosító indítványok megtárgyalása.
Kérem, aki a napirenddel egyetért, jelezze. (Szavazás.) Egyhangúlag, 13 szavazattal
elfogadtuk. Köszönöm szépen.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/416. szám); (Gulyás Gergely (Fidesz) és dr. Lukács Tamás (KDNP) képviselők önálló
indítványa); (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása); (Első helyen kijelölt
bizottságként)

Várjuk ugyan a kormány álláspontját, de miután az egyik kapcsolódó módosító
indítvány előterjesztője jelen van, Ivády Gábornak adom meg a szót.

IVÁDY GÁBOR (LMP): Nagyon szépen köszönöm; köszöntve képviselőtársaimat,
nagyon gyors leszek.

A két kapcsolódó módosító indítványt ezennel visszavonom. Egy gyors indoklást
engedjenek meg.

Az egyik az, hogy amit Szabó Timea korábban benyújtott, és mind ez a bizottság,
mind a mi önkormányzati bizottságunk támogatott, az tulajdonképpen ugyanarról szól. Én egy
kicsit önkormányzati megközelítésből indokoltam ugyanazt, hogy a különböző programokat
és intézkedési terveket harmonizálni kell a fővárosi, illetve a megyei önkormányzat
intézkedési terveivel, és ha a megyei önkormányzatnak nincs esélyegyenlőségi programja,
akkor nincs amihez illeszkedjen. S még további kérdés az egyébként, hogy szakértői
programot, amit ugyancsak ki kell kérni a testületeknek, a települési önkormányzatoknak, a
Heves Megyei Önkormányzat például hogyan tudna adni Ivádnak, ha nincs ilyen szakértőjük,
vagy nincs olyan programjuk legalább, amely ezt tartalmazta. Ez volt tehát az egyik
kapcsolódó indítvány, hogy a törvénymódosításnál a módosítási részt vegyük ki, és állítsuk
vissza az eredeti törvényt.

A másik pedig azért vált okafogyottá, mert Kovács Zoltán benyújtott egy másik
javaslatot. Én azt javasoltam, hogy július 1-je legyen a határideje a programok elkészítésének.
Ennek nagyon racionális oka volt: az új önkormányzati testületeknek a megalakulásuk után
fél évük van két dologra. Az egyik az, hogy a gazdasági programjukat elkészítsék, ami az
alapja annak, amire építeni lehet az esélyegyenlőségi programot. A másik pedig, hogy fél
évük van arra a testületeknek, a települési önkormányzatoknak, hogy az esetlegesen korábban
átvállalt, kötelezően ellátandó megyei feladatokat megtartják-e maguknál, vagy pedig
visszaadják a megyének. Erre is fél év határidő van. Amíg ez a fél év nem telik le, addig nem
lehet nekiállni az esélyegyenlőségi programnak, a fél év pedig április 18-án jár le. Ezért július
1-jét javasoltam. De visszavonom, mert Kovács Zoltán javaslata 2011. december 31-e, és ez
sokkal nagyobb teret ad az önkormányzatoknak a programok elkészítésére.
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Ezért tehát a jegyzőkönyvbe mondom, hogy mind a kettő kapcsolódó módosító
indítványt visszavontam. Köszönöm szépen a figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Maradt tehát egy csatlakozó módosító indítványunk.
Szeretettel köszöntöm a kormány képviseletében dr. Izsák Ritát – elnézést kérek, a

rangját, címét…

DR. IZSÁK RITA kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Balog
Zoltán kabinetfőnöke vagyok az államtitkárságon.

ELNÖK: Köszönöm szépen, ön képviseli a kormányt.
Maradt egy kapcsolódó módosító indítványunk a visszavonást követően, a Kovács

Zoltán által jegyzett módosító indítvány.

DR. IZSÁK RITA kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Ezt
támogatjuk.

ELNÖK: Igen, a kormány támogatja. Előterjesztő?

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Szintén támogatjuk.

ELNÖK: Az előterjesztő is támogatja. Ki kíván hozzászólni, észrevételt tenni? A
csatlakozó módosító indítvány lényege, hogy további határidő-módosítást irányoz elő. (Nincs
jelentkező.) Köszönöm szépen.

Ki az, aki egyetért a módosítással? (Szavazás.) 14 igennel, egyhangúlag elfogadtuk.
Köszönöm szépen.

Révész Máriusz!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Nekem csak egyetlen kérdésem van. Ivády Gábor
képviselőtársam javaslatában látom, hogy a „települési” önkormányzatot kicserélte „helyire”.
Ez gyakorlatilag majdnem mindenütt szinonimaként értelmezhető, egyetlen helyet látok, ahol
nem teljesen ugyanazt jelenti: a fővárosi kerületre szerintem nem mondjuk azt, hogy
települési önkormányzat, ellenben helyi önkormányzat. Márpedig ennek szerintem mintha a
kerületi önkormányzatokra is vonatkoznia kellene, és egy kerületet nem szoktunk települési
önkormányzat névvel illetni. Azt hittem, ezt szolgálta a javaslat, amikor a „településit” átírta
„helyire”, de lehet, hogy én csak rosszul érzem, és a kerületi önkormányzatokat is
településinek hívják. Bár én kerületi önkormányzati képviselő vagyok, én még sosem
hallottam a kőbányai önkormányzatot településinek nevezni, márpedig esélyegyenlőségi
tervet annak is kell készítenie.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A visszavonás következtében erről már vita nincs, de az
észrevételt köszönjük szépen. Merthogy Ivády Gábor visszavonta.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): De ha ez tényleg probléma, akkor még a bizottság is
beadhat kapcsolódó módosító indítványt. Szerintem az a lényeg, hogy jó törvényt alkossunk.
Én tehát csak kérdezem, jól látom-e, hogy a települési önkormányzat és a helyi önkormányzat
nem százszázalékosan szinonim fogalom, és a helyi tűnik nekem pontosabbnak, a budapesti
kerületek miatt.
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ELNÖK: Egyetértek képviselőtársammal, hogy jó törvényt alkossunk. Nyilvánvaló,
hogy majd az esélyegyenlőségi törvény egészét átnézve, egy olyan törvény alkotásában
vagyunk érdekeltek, nem ahol 2003-tól gyakorlatilag nem történik semmi, hanem egy olyan
esélyegyenlőségi törvényben, amelynek alapján a programok meg is valósulnak.

Más „egyebek”? (Nincs ilyen jelzés.) Köszönöm szépen.
Köszönöm a megjelent képviselő hölgyeknek és uraknak a mai fegyelmezett munkát.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 20 perc)

Dr. Lukács Tamás
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea


