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önkéntes tevékenységről szóló, T/16303. számon beterjesztett törvényjavaslatot, az ahhoz 
benyújtott a T/16303/37-48. számú módosító, kapcsolódó módosító javaslatokat.  
 

A Foglalkoztatási bizottság a T/16303/35. sz. módosító javaslatát (T/16303/36. sz. 
ajánlás 23., 24. pont) a 2005. június 16-i ülésén visszavonta. 
 

Az Alkotmányügyi bizottság és a Szociális bizottság 2005. június 20-i ülésén foglal 
állást a módosító, kapcsolódó javaslatokról. 
 
 

I. 
 
 

1.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 1. §-át új (2) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik): 
 
 "(2) A törvény hatálya nem terjed ki a 3. § (1) bekezdésében nem említett személynél, 
szervezetnél, illetve tevékenységi körben, illetőleg más jogviszony alapján más vagy mások 
javára ellenszolgáltatás nélkül önkéntesen végzett tevékenységre." 
 

Indokolás: Lásd a T/16303/44. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Egészségügyi biz.  
- az Emberi jogi biz.  
- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja
- az Oktatási biz.  
- a Szociális biz.  
- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője 

-  a Társadalmi szervezetek biz. ülésén: egyetért 
- a Foglalkoztatási biz. és Kulturális biz. ülésén: 

nem ért egyet 
 
 

2.  A Társadalmi szervezetek bizottsága a törvényjavaslat 1. §-át új (3) bekezdéssel 
javasolja kiegészíteni: 
 
 "(3) E törvény nem érinti a 3. § (1) bekezdésén kívüli személynél, szervezetnél, illetve 
tevékenységi körben más vagy mások javára, ellenszolgáltatás nélkül végzett önkéntes 
tevékenységet." 
 

Indokolás: Lásd a T/16303/48. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Egészségügyi biz.  
- az Emberi jogi biz.  
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- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Költségvetési biz.  
- a Kulturális biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
- az Önkormányzati biz.  
- a Szociális biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

3.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 2. § (3) bekezdését új f) ponttal 
javasolja kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek pontozása 
értelemszerűen változik): 
 

/(3) Nem minősül ellenszolgáltatásnak a fogadó szervezet által/ 
 
 "f) az önkéntes tulajdonában vagy használatában álló eszköz – közérdekű önkéntes 
tevékenység ellátása érdekében történő – működtetéséhez szükséges feltételeknek az önkéntes 
részére történő biztosítása, illetve ezek bizonylattal igazolt költségének megtérítése," 
 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6., 8. pontjaiban ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/16303/43/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Egészségügyi biz.  
- az Emberi jogi biz.  
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
- a Szociális biz.  
- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

4.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 2. § (3) bekezdés h) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 

/(3) Nem minősül ellenszolgáltatásnak a fogadó szervezet által / 
 
 "h) az önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevékenységéért nyújtott jutalom, feltéve, 
hogy annak éves összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér mindenkori havi 
összegének [tíz ] húsz százalékát." 
 

Indokolás: Lásd a T/16303/46. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Egészségügyi biz.  
- az Emberi jogi biz.  
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- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- a Kulturális biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
- a Szociális biz.  
- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

5.  Béki Gabriella képviselő – kapcsolódva Stolár Mihály képviselő T/16303/21. 
számú módosító indítványához (T/16303/36. számú ajánlás 12. pontja) – a törvényjavaslat 5. § 
(3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 
"(3) A tizennegyedik életévét betöltött, de a tizennyolcadik életévét be nem töltött 

önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet. A 
tizennegyedik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 18 és 8 óra 
között nem végezhet." 
 

Indokolás: Lásd a T/16303/39. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

 - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- az Oktatási biz. nem támogatja
- a Szociális biz.  
- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

6.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 6. § (1) bekezdés d) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 

/6. § (1) A közérdekű önkéntes tevékenység önkéntes jogviszony keretében végezhető, 
amely a fogadó szervezet és az önkéntes között megkötött önkéntes szerződéssel jön létre. Az 
önkéntes szerződésben meg kell határozni / 
 
 "d) azokat a. 2. § (3) bekezdésének a)-[g)] h) pontja szerinti juttatásokat, amelyeket az 
önkéntesnek biztosítanak, és rendelkezni kell azokról az önkéntes szerződés megszűnésének 
esetére." 
 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 3., 8. pontjaiban ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/16303/43/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Egészségügyi biz.  
- az Emberi jogi biz.  
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
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- a Költségvetési biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
- a Szociális biz.  
- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

7.  A Társadalmi szervezetek bizottsága a törvényjavaslat 6. § (4) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 

 "(4) Kiskorúsága miatt cselekvőképtelen önkéntes esetén az önkéntes jogviszonnyal 
kapcsolatos jognyilatkozatokat a törvényes képviselő teszi meg, de az önkéntes szerződés 
megkötéséhez és módosításához az önkéntes beleegyezése szükséges. [Az önkéntes szerződés 
megkötésének és módosításának érvényességéhez az elsőfokú gyámhivatal hozzájárulása 
is szükséges, ha 

a) az önkéntes szerződést határozatlan időre, vagy legalább harminc napra kötik, és 
b) a közérdekű önkéntes tevékenységet hetente legalább egyszer végzik.]" 

 
Indokolás: Lásd a T/16303/47. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Egészségügyi biz.  
- az Emberi jogi biz.  
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Költségvetési biz.  
- az Oktatási biz.  
- az Önkormányzati biz.  
- a Szociális biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

8.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 6. § (5) bekezdés b) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 

/(5) Az önkéntes szerződést írásba kell foglalni, ha/ 
 
 "b) az önkéntes a 2. § (3) bekezdésének b)-[g)] h) pontja szerint juttatásban részesül," 
 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 3., 6. pontjaiban ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/16303/43/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Egészségügyi biz.  
- az Emberi jogi biz.  
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
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- a Szociális biz.  
- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

9.  Béki Gabriella képviselő – kapcsolódva T/16303/24. számú módosító indítványához 
(T/16303/36. számú ajánlás 19. pontja) – a törvényjavaslat 10. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 

 
"(2) [Ha] Amennyiben az önkéntes bizonyítja, hogy 
a) a testi sérüléséből, illetve egészségkárosodásából eredő kára, 
b) a tulajdonában vagy használatában álló, a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához 

szükséges [dolgában] dologban a közérdekű önkéntes tevékenység végzésének helyén 
keletkező kára 
az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben következett be, a fogadó szervezet akkor mentesül a 
felelősség alól, [amennyiben] ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső 
elháríthatatlan ok vagy kizárólag az önkéntes elháríthatatlan magatartása okozta. A fogadó 
szervezetnek nem kell megtérítenie a kárnak azt a részét, amely az önkéntes felróható 
magatartásából származott." 
 

Indokolás: Lásd a T/16303/38. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Szociális biz.  
- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

10.  Az Emberi jog bizottság a törvényjavaslat 11. § (2) bekezdésének a következő 
kiegészítését javasolja: 
 
 
 "(2) Ha az önkéntes szükséghelyzetben történő alkalmi foglalkoztatásának előzetes 
bejelentésére nincs lehetőség, a bejelentési kötelezettségnek a közérdekű önkéntes tevékenység 
megkezdésétől számított tizenöt napon belül kell eleget tenni. A melléklet 1. pontja szerinti 
adatokban bekövetkező változást az azt követő tizenöt napon belül kell bejelenteni." 
 

Indokolás: Lásd a T/16303/41. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Egészségügyi biz.  
- az Emberi jogi biz.  
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
- a Szociális biz.  
- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért
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11.  Az Emberi jog bizottság a törvényjavaslat 12. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

 "(4) A Minisztérium a nyilvántartásban szereplő adatokat átadja [a)] a munkabiztonsági 
és munkaügyi ellenőrzés szerveinek az önkéntesek jogszabályszerű foglalkoztatásának 
ellenőrzése céljából[, 

b) az állami adóhatóság szerveinek az adó- és járulékfizetési kötelezettség 
teljesítésének ellenőrzése céljából]." 
 

Indokolás: Lásd a T/16303/42/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Egészségügyi biz.  
- az Emberi jogi biz.  
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
- a Szociális biz.  
- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

12.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 14. § (1) bekezdés g) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 

/14. § (1) A fogadó szervezet – az önkéntes jogviszonnyal kapcsolatos jogok és 
kötelezettségek gyakorlása, valamint a jogviszonnyal kapcsolatos hatósági ellenőrzés 
érdekében – az általa foglalkoztatott önkéntesekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza / 
 
 "g) tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes[, illetve korlátozottan 
cselekvőképes nagykorú önkéntes] esetén a közérdekű önkéntes tevékenységre fordított 
idővel kapcsolatos adatokat," 
 

Indokolás: Lásd a T/16303/45. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Egészségügyi biz.  
- az Emberi jogi biz.  
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
- a Szociális biz.  
- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért
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13.  Pettkó András képviselő – kapcsolódva képviselő T/16303/12. számú módosító 

indítványához (T/16303/36. számú ajánlás 21. pontja) – a törvényjavaslat 18. §-ában az Szja. 
7. § (1) bekezdését új z) ponttal kiegészíteni javasolja: 
 

"18. § (1) Az Szja. tv. 7. §-ának (1) bekezdése a következő y) és z) ponttal egészül ki: 

[A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következő bevételeket:] 
… 
z) 100 órányi önkéntes munka után a magánszemély az éves adóbevallása benyújtásakor 
1% adókedvezményt érvényesíthet, melynek összege maximum 12.000 Ft lehet." 

 
Indokolás: Lásd a T/16303/37. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja
- a Szociális biz.  
- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

14.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 26-27. §-ának elhagyását javasolja (a 
javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "[26. § Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 
52. §-ának (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: 

[A (2) bekezdés alkalmazásában felhasználható nyilvántartások:] 

„c) adó- és járulékfizetési kötelezettség megállapítására a közérdekű önkéntes 
tevékenységről külön törvény alapján vezetett nyilvántartás.” 

27. § Az Art. 3. számú mellékletének G) fejezete a következő 5. ponttal egészül ki: 
„5. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvényben meghatározottak 

szerint nyilvántartást vezető minisztérium minden hónap 15. napjáig az előző hónap 
utolsó napja szerinti állapotnak megfelelően adatokat szolgáltat a nyilvántartásba 
újonnan bejelentkező fogadó szervezetekről. Az adatszolgáltatás tartalmazza a fogadó 
szervezet nevét, székhelyét és adószámát.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/16303/42/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Egészségügyi biz.  
- az Emberi jogi biz.  
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
- a Szociális biz.  
- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja
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- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

15.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 6. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

I. 
 
 "(2) A fogadó intézménynél, illetve annak fenntartójánál végzett közérdekű önkéntes 
tevékenység esetén jogszabály meghatározhatja az önkéntes szerződés további kötelező 
tartalmi elemeit is." 
 

Indokolás: Lásd a T/16303/40/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 

II. 
 

A törvényjavaslat 6. § (4) bekezdés a) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/(4) Kiskorúsága miatt cselekvőképtelen önkéntes esetén az önkéntes jogviszonnyal 
kapcsolatos jognyilatkozatokat a törvényes képviselő teszi meg, de az önkéntes szerződés 
megkötéséhez és módosításához az önkéntes beleegyezése szükséges. Az önkéntes szerződés 
megkötésének és módosításának érvényességéhez az elsőfokú gyámhivatal hozzájárulása is 
szükséges, ha/ 
 
 "a) az önkéntes szerződést határozatlan időre[,] vagy legalább harminc napra kötik, és" 
 

Indokolás: Lásd a T/16303/40/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 

III. 
 
A törvényjavaslat 6. § (5) bekezdés a) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/(5) Az önkéntes szerződést írásba kell foglalni, ha / 
 
 "a) az önkéntes szerződést határozatlan időre[,] vagy legalább tíz napra – 
tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú 
önkéntes esetén legalább két napra – kötik," 
 

Indokolás: Lásd a T/16303/40/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 

IV. 
 
A törvényjavaslat 8. § (2) bekezdés b) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/(2) Ha az önkéntes szerződés másként nem rendelkezik, a fogadó szervezet 
gondoskodik/ 
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 "b) a 4. § [(5)] 6 bekezdésének c) pontja szerinti biztosítási szerződés megkötéséről és a 
biztosítási díj megfizetéséről." 
 

Indokolás: Lásd a T/16303/40/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 

V. 
 
A törvényjavaslat 16. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 

/16. § A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi 
IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 58. §-a (5) bekezdésének e) pontja a következő 3. alponttal 
egészül ki:/ 
 
 "„3. A külön törvény alapján végzett közérdekű önkéntes tevékenység nem minősül 
[kereső tevékenységnek] keresőtevékenységnek,”" 
 

Indokolás: Lásd a T/16303/40/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 

VI. 
 
A törvényjavaslat 18. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 
 "18. § [(1)] Az Szja. tv. 7. §-ának (1) bekezdése a következő y) ponttal egészül ki:" 
 

Indokolás: Lásd a T/16303/40/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 

VII. 
 
 
A törvényjavaslat 20. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 
 "20. § [(1)] A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a 
továbbiakban: Met.) 1. §-ának (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:" 
 

Indokolás: Lásd a T/16303/40/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 

VIII. 
 
 
A törvényjavaslat 21. §ának a következő módosítását javasolja: 
 
 "21. § A Met. 3. §-ának (1) bekezdése a következő [r)] q) ponttal egészül ki:" 
 

Indokolás: Lásd a T/16303/40/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatokkal:  - az Alkotmányügyi biz.  

- az Egészségügyi biz.  
- az Emberi jogi biz.  
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
- a Szociális biz.  
- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

II. 
 
 
A T/16303/36. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról az Alkotmányügyi bizottság, illetve 
az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki: 
 
 
Pont Bizottság Előterjesztő képviselője 
1.  támogatja egyetért
2.  egyharmada sem támogatja nem ért egyet
3.  egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
4.  nem támogatja  nem ért egyet
5.  nem támogatja  nem ért egyet
6.  egyharmada sem támogatja nem ért egyet
7.  egyharmada sem támogatja nem ért egyet
8.  nem támogatja  nem ért egyet
9.  nem támogatja  nem ért egyet
10. nem támogatja  nem ért egyet
11. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
12. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
13. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
14. nem támogatja  nem ért egyet
15. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
16. támogatja egyetért
17. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
18. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
19. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
20. visszavonva 
21. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
22. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
 
 
A T/16303/36. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról a Kulturális bizottság, illetve az 
előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki: 
 
 
Pont Bizottság Előterjesztő képviselője 
1.  támogatja egyetért
2.  egyharmada sem támogatja nem ért egyet
3.  egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
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4.  nem támogatja  nem ért egyet
5.  nem támogatja  nem ért egyet
6.  egyharmada sem támogatja nem ért egyet
7.  egyharmada sem támogatja nem ért egyet
8.  nem támogatja  nem ért egyet
20. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
21. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
22. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
 
 
 
A T/16303/36. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról a Szociális bizottság, illetve az 
előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki: 
 
 
Pont Bizottság Előterjesztő képviselője 
1.  támogatja egyetért
2.  nem támogatja nem ért egyet
3.  egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
4.  nem támogatja  nem ért egyet
5.  nem támogatja  nem ért egyet
6.  egyharmada sem támogatja nem ért egyet
7.  egyharmada sem támogatja nem ért egyet
8.  nem támogatja  nem ért egyet
9.  nem támogatja  nem ért egyet
10. nem támogatja  nem ért egyet
11. nem támogatja nem ért egyet
12. nem támogatja nem ért egyet
13. nem támogatja nem ért egyet
14. nem támogatja  nem ért egyet
17. nem támogatja nem ért egyet
 
 
 
A T/16303/36. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról az Emberi jogi bizottság, illetve az 
előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki: 
 
 
Pont Bizottság Előterjesztő képviselője 
1.  támogatja egyetért
2.  nem támogatja nem ért egyet
3.  egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
4.  nem támogatja  nem ért egyet
5.  nem támogatja  nem ért egyet
6.  egyharmada sem támogatja nem ért egyet
7.  egyharmada sem támogatja nem ért egyet
8.  nem támogatja  nem ért egyet
9.  nem támogatja  nem ért egyet
10. nem támogatja  nem ért egyet
11. nem támogatja nem ért egyet
12. nem támogatja nem ért egyet
13. nem támogatja nem ért egyet
14. nem támogatja  nem ért egyet
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15. visszavonva 
16. támogatja egyetért
17. nem támogatja nem ért egyet
18. nem támogatja nem ért egyet
19. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
20. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
21. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
22. egyharmada sem támogatja  nem ért egyet 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. június 16. 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmányügyi 
bizottság elnöke 

Dr. Schvarcz Tibor s.k., 
az Egészségügyi 
 bizottság elnöke 

 
 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi 

 bizottság elnöke 

Dr. Balsai István s.k., 
a Foglalkoztatási  
 bizottság elnöke 

 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  

 bizottság elnöke 

Dr. Pető Iván s.k., 
a Kulturális  

bizottság elnöke 
 
 

Dr. Jánosi György s.k., 
az Oktatási bizottság elnöke 

Dr. Mátrai Márta s.k., 
a Szociális és családügyi 

bizottság elnöke 
 
 

Fogarasiné Deák Valéria s.k., 
a Társadalmi szervezetek 

bizottság elnöke 
 


