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Kapcsolódó módosító javaslat

A Házszabály 102. §-ának (1) bekezdése alapján „a Nemzeti Kulturális Alapprogramról
szóló 1993 . évi XX111 . törvény módosításáról" szóló T/17967. számú törvényjavaslathoz a
következő

kapcsolódó módosító javaslatot
(kapcsolódva a T/17967/11 . számú módosító javaslathoz)

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 1 . §-ában az Nkaty . 2 . §-ának (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

/A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a továbbiakban :
Nkatv.) 1-2 . §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek.- 1

„(4) A miniszter az állandó szakmai kollégiumok tagjainak felét saját hatáskörben kéri
fel, másik felét pedig az érintett szakmai és társadalmi szervezetek [javaslata alapján
bízza meg] küldik . Az ideiglenes kollégium tagjainak kinevezésénél a miniszter -
külön jogszabályban meghatározottak szerint - ezektől a feltételektől eltérhet ."

Indokolás

A főbizottság vagy a bizottság és a kuratóriumok kinevezési gyakorlata kapcsán
olyan mérvű jelentős átalakításra készül a szocialista kormány, ami elfogadhatatlan
és teljesen ellentmond a szocialista ígéreteknek, hogy a kuratóriumuk önállóságát és
a szakmai jelleget erősíti. Pedig ez volt a kormányprogramban és a választási
programban is az ígéretük . A jelenlegi törvény rendelkezése alapján, amikor a
miniszter az állandó szakmai kollégiumokat nevezi ki, akkor oda a tagok felét saját
hatáskörben kinevezheti, másik felét pedig az érintett szakmai szervezetek jelölik. A
szakma által kijelölt tagokat a miniszternek ki kell neveznie .
A szocialista kormány most arra készül, hogy a miniszter az állandó szakmai
kollégiumok tagjainak felé saját hatáskörben, másik felét pedig az érintett szakmai
szervezetek javaslata alapján bízza meg.



Korábban ez szerepelt a törvényben : „A miniszter a szakmai kollégiumok tagjainak
felét saját hatáskörben kéri fel a szakmai, illetve társadalmi szervezetek
véleményének meghallgatása után, a másik felét pedig az érintett szakmai, illetve
társadalmi szervezetek küldik ."
Elfogadhatatlan, hogy a szocialista kormány csorbítani akarja a szakmai szervezetek
delegálási jogát, és ezért javasoljuk az eredeti törvényi szöveg megtartását .
Itt érhető tetten az, hogy miért nem egyeztetett a szocialista kormány a
szervezetekkel a benyújtás előtt. Azért, mert éppen a szervezetek egy fontos
garanciális - hadd ne mondjam -, demokratikus jogát vonják el . Miközben arról
papolnak, arról szónokolnak, hogy önök milyen demokratikus törvénymódosítást
akarnak, mert alapprogramból alapot hoznak létre, közben a szervezetek delegálási
jogát megvonják .

Budapest, 2005 . november 21 .

Halász János
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