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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)
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Kovács Zoltán (Fidesz), a bizottság elnöke

Habis László (KDNP), a bizottság alelnöke
Dr. Bóka István (Fidesz)
Gelencsér Attila (Fidesz)
Dr. Láng Zsolt (Fidesz)
Nagy Csaba (Fidesz)
Pogácsás Tibor (Fidesz)
Szekó József (Fidesz)
Dr. Tiba István (Fidesz)
Vigh László (Fidesz)
Michl József (KDNP)
Pál Tibor (MSZP)
Dr. Tóth József (MSZP)
Varga Zoltán (MSZP)
Hegedűs Lorántné (Jobbik)
Korondi Miklós (Jobbik)
Ivády Gábor (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Bóka István (Fidesz) megérkezéséig Vigh Lászlónak (Fidesz)
Kósa Lajos (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)
Rácz Róbert (Fidesz) Szekó Józsefnek (Fidesz)
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) Pogácsás Tibornak (Fidesz)
Tarlós István (Fidesz) Nagy Csabának (Fidesz)
Tasó László (Fidesz) dr. Tiba Istvánnak (Fidesz)
Lukács Zoltán (MSZP) Varga Zoltánnak (MSZP)

A bizottság titkársága részéről

Vásárhelyi Pál tanácsadó
Szaiff Béláné titkárnő

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Köpeczi Bócz Tamás főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 36 perc)

Elnöki megnyitó

DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
napot kívánok mindenkinek, tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, a bizottság ülését
megnyitom. 17 fő személyesen van jelen, 6 fő pedig helyettesítéssel képviselteti magát az
ülésen, a bizottság határozatképes.

A napirend elfogadása

Egy napirendi pont javaslatunk van. Megkérdezem van-e más napirendi javaslat.
(Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincs, akkor a kiküldött napirendről szavazunk. Ki ért vele
egyet? (Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangú.

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) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok
megvitatása)

A június 22-ei tervezetből dolgozunk. Tisztelettel köszöntöm a KIM-ből Köpeczi
Bócz Tamás főosztályvezető urat, aki a kormányt képviseli. Az előterjesztő képviseletében
nem látok itt senkit, de ettől még tudunk dolgozni.

Az 1. ajánlási pont Szabó Timea képviselő asszony javaslata. Kérdezem a kormány
képviselőjét, támogatja-e.

DR. KÖPECZI BÓCZ TAMÁS (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Támogatjuk.

ELNÖK: A kormány támogatja, az előterjesztő nem tud nyilatkozni. A bizottság
támogatja-e? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja.

A 2. ajánlási pontról kérdezem a kormány képviselőjét.

DR. KÖPECZI BÓCZ TAMÁS (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Támogatjuk.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) Köszönöm, ezt
is egyhangúlag támogattuk. (Vásárhelyi Pál bizottsági tanácsadóval egyeztet.)

A titkár úr tájékoztatása szerint Varga P. András a transzparens hivatásos oktatási-
kulturális szakpolitikai lobbi részéről egy lobbilevelet küldött minden bizottsági tag részére,
ezt most kiosztjuk, hagyok időt az áttanulmányozására, a főosztályvezető úrnak is
szíveskedjenek adni. Személyes meghallgatást is kér, illetve, hogy adjunk be egy bizottsági
javaslatot. (Rövid olvasási szünet.)

(Jelzésre.) Ehhez, Ivády képviselő úr?

IVÁDY GÁBOR (LMP): Lezártuk a napirendi pontot?

ELNÖK: Az ajánlásokat lezártuk, ez egy külön történet, ehhez a törvényjavaslathoz
egy lobbilevél, azért osztotta ki a titkár úr.
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Ez nincs napirenden, hanem kiosztottam, hogy mindenki értesüljön róla, hogy ilyen
érkezett a bizottság titkárságához. Mindenki látta? (Jelzésre.) Kíván-e valaki foglalkozni
vele? (Pál Tibor: Nem, mert akkor be kell vallani, hogy lobbitevékenységet végzünk.)
Nemcsak ezért kérdezem, ez egyébként praktikus szempont, de nem emiatt kérdezem.

Senki részéről nem látok erre ingerenciát, ezért titkár úrral megmondjuk, hogy
köszönjük szépen a javaslatát.

Más nincs, akkor a bizottsági ülést befejeztük, mindenkinek jó munkát a mai
ülésnapra.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 42 perc)

Dr. Kovács Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


