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Bizottsági alantás általános vitához

Az Országgyűlés

Szociális és családügyi bizottságának

ajánlása

a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló TI] 6303. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Szociális és családügyi bizottsága 2005 . május 3 ,1 . ülésén a
törvényjavaslatot megvitatta, és azt a Házszabály 95 . § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek
megfelelően vizsgálva, - általános vitára alkalmasnak tartotta .
( 12 igen, 0 nem, 10 tartózkodás)

Indokolás: A kormány képviselője szóbeli kiegészítését azzal kezdte, hogy az ENSZ
az önkéntes szervezetek évének nyilvánította 2001 . évet, melyhez Magyarországis
csatlakozott. A jelen törvényjavaslat előkészítése ennek megfelelően még 2002-ben
elkezdődött. A benyújtott törvényjavaslat első koncepcióját a hazai civil szervezetek
készítették, a normaszöveg is a civil szféra bevonásával történt, és az egyeztetés jelenleg is
folyik. Az önkéntes közérdekű munkával, mintegy 18 milliárd forintnyi megtakarítás
keletkezik évente . A törvényjavaslat ezen tevékenység társadalmi elismerésére,
szabályozására, a fekete-munka kiküszöbölésére ; az önkéntes tevékenység, mint jogviszony
szabályozására és intézményesítésére irányul . A bizottsági vitában az általános vitára való
alkalmasságról való döntés keretein túlmenő „részletes" vitára is sor került már . Kormány
oldalon megfogalmazódott, hogy a bizottság szeretné a törvényt fél-egy év múlva
„visszakérni" és a célok megvalósulásáról tájékozódni, illetve a szükséges módosításokat -
akár bizottsági előterjesztésként is - kezdeményezni. A vita kitért a nemzetközi
tapasztalatokra, az Önkéntes Munka Fejlesztési Programra, az Önkéntes Központ Alapítvány
eddigi tevékenységének tapasztalataira . Mindkét oldalról aggályosnak tartották a
gyermekmunka garanciális feltételeinek elégtelenségét, az önkéntes tevékenység, mint terület
túlszabályozását, illetve kifogásolták a javaslat struktúrájának hiányosságait . A vitában
kialakult álláspontok ismertetésére - a szavazás eredményének megfelelően - a bizottság
többségi és kisebbségi előadót állított .

A bizottság előadója az általános vitában : Béki Gabriella
A kisebbségi vélemény előadója : Horváthné Stukics Erzsébet

Budapest, 2005 . május 31 .
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