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2006. évi …..törvény 

 
a Nemzeti Vidékpolitikai Tanácsról 

 
A polgárok alkotmányos jogai érvényesülése, valamint esélyegyenlősége lakóhelytől 
független biztosításának előmozdítása, a városi és vidéki életminőség egymáshoz történő 
közelítése, az ország természeti, települési, környezeti, kulturális adottságainak megőrzése, 
fejlesztése és hasznosítása, a településeken élők társadalmi kohéziójának erősítése, a vidéki 
közösségi hagyományok ápolása olyan kiemelkedő nemzeti célok, amelyek széleskörű 
társadalmi részvétellel kialakított és folyamatosan megújított vidékpolitikát igényelnek. 
Ennek a folyamatnak az előmozdítása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt 
alkotja: 
 
 

A Nemzeti Vidékpolitikai Tanács feladatai 
 

1. § 
 
A Nemzeti Vidékpolitikai Tanács (a továbbiakban: Tanács) javaslattevő, véleményező és 
társadalmi egyeztetést folytató testületként – az e törvényben meghatározott eszközeivel – 
közreműködik a Kormánynak a vidék társadalmi szerepének erősítését, a vidék 
felzárkóztatását, a vidéki környezetben élők életminőségének folyamatos javítását szolgáló 
nemzeti vidékpolitika kidolgozására és megvalósítására vonatkozó tevékenységében.  
 

2. § 
 
A Tanács az 1. §-ban megjelölt tevékenysége körében:  
 

a) helyzetfelméréseket és tanulmányokat készít a vidék helyzetéről, általában a 
vidéket, illetőleg az ország egyes térségeit jellemző folyamatokról, rendszeres egyeztetést 
végez a vidék társadalmi szereplőivel; 

b) közvetíti a Kormány, valamint más, általa szükségesnek tartott intézmények és 
szervezetek felé a vidék felzárkóztatása érdekében szükséges vidékpolitikai irányokra 
vonatkozó kezdeményezéseket, 

c) közreműködik a Kormány vidékpolitikai célokat szolgáló programokra vonatkozó 
döntéseinek, illetve az Országgyűlés részére készített javaslatainak kidolgozásában, ennek 
körében véleményt formál és javaslatokat tesz e programok tartalmára vonatkozóan, 
 d) véleményezi a c) pont szerinti programok végrehajtása érdekében a Kormány által 
kidolgozott törvények és országgyűlési határozatok tervezetét; 
 e) a Kormány felkérésére véleményezi az ország átfogó, illetőleg kiemelt 
nemzetgazdasági jelentőségű – a c) és d) pontban megjelölt körbe nem tartozó – programjaira, 
koncepcióira, fejlesztési elképzeléseire vonatkozó kormány-előterjesztések, valamint e 
tárgyban az Országgyűléshez benyújtandó előterjesztések tervezeteit; 
 f) a Kormány, illetőleg a Kormány tagja megkeresésére állást foglal vidékpolitikai 
tárgyú kérdésekben, 
 g) figyelemmel kíséri, javaslataival és tájékoztató tevékenységével elősegíti a c) pont 
szerinti programok megvalósulását; 
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 h) figyelemmel kíséri az Európai Unió és a tagállamok vidékpolitikai tevékenységét és 
hasznosítja az ennek során szerzett tapasztalatokat. 
 
 

3. § 
 
 A Tanács a 2. §-ban meghatározott feladataival összefüggésben tájékoztatást kérhet a 
vidékpolitika fogalomkörébe tartozó tevékenységet folytató állami szervektől, helyi 
önkormányzatoktól, fejlesztési tanácsoktól és köztestületektől.  
 
 

A Tanács szervezete 
 

4. § 
 
(1) A Tanács – a (4) bekezdés a) pontja szerinti eset kivételével – legfeljebb 23 tagból álló 
testület. 
 
(2) A Tanács tagjait a miniszterelnök kéri fel 6 évre a (6) bekezdés szerint, valamint a (3) 
bekezdésben megjelölt szervezetek javaslata alapján. A (3) bekezdés szerint felkérni javasolt 
személyekről a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) a 
javaslattételre jogosult szervekkel és szervezetekkel előzetes egyeztetést folytat.  
 
(3) A Tanács tagjainak felkérésére javaslatot tehet:  

a) 5 tag személyére a Magyar Tudományos Akadémia,  
b) 1 tag személyére a Magyar Rektori Konferencia, 
c) 1 tag személyére a Főiskolai Főigazgatói Konferencia, 
d) 3 tag személyére a helyi önkormányzatok országos érdekképviseleti szövetségei 

együttesen,  
e) 1 tag személyére az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat, 
f) 5 tag személyére a vidék értékei megőrzéséért és fejlesztéséért tevékenykedő 

országos civil szervezetek együttesen,  
g) 2 tag személyére a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,  
h) 2 tag személyére a Magyar Agrárkamara. 

 
(4) Ha a javaslattételre jogosult vagy együttesen jogosultak 

a) a (3) bekezdésben megjelöltnél kevesebb személyre tesz vagy együttesen tesznek 
javaslatot, a miniszterelnök a javaslatnak megfelelő személyeket kéri fel a Tanács tagjává; 
ebben az esetben a Tanács a felkért személyek számának megfelelő létszámmal működik, 

b) a (3) bekezdésben megjelöltnél több személyre tesz vagy együttesen tesznek 
javaslatot, a miniszterelnök a javasoltak közül annyi személyt kér fel a Tanács tagjává, 
amennyi a (3) bekezdés szerinti egyes javaslattételi jogosultságoknak megfelel. 
 
(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben a javaslattételre jogosult (jogosultak) utóbb 
pótlólag megteheti (megtehetik) az elmulasztott javaslatát (javaslatukat), ebben az esetben a 
miniszterelnök a pótlólagos javaslat szerint kéri fel a javasolt tagot. Ha a pótlólag 
előterjesztett javaslat a ki nem merített javaslattételi lehetőség mértékét meghaladó számú 
személyre vonatkozik, a miniszterelnök a (4) bekezdés b) pontja szerint jár el.  
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(6) A miniszterelnök a politikai állami vezetők [5.§ (2) bekezdés b) pont] közül 3 tagot kér fel 
a Tanács tagjává. E tagoknak a megbízatása a Kormány megbízatásának megszűnésével 
együtt (Alkotmány 33/A. §) megszűnik. 
 
 

5. § 
 
(1) A Tanács tagjává az a büntetlen előéletű, a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá 
tartozó valamely választáson választójoggal rendelkező személy kérhető fel, aki a 4. § (3) 
bekezdése szerint jelölésre jogosult szervezetek tevékenysége, vagy az általuk védett érdekek 
képviselete területén kiemelkedő tapasztalatokkal rendelkezik. 
 
(2) Nem kérhető fel a testület tagjává – a 4. § (6) bekezdése kivételével – az, aki a felkérés 
időpontjában vagy az azt megelőző két évben 

a) országgyűlési képviselő, 
b) a Kormány tagja, politikai államtitkár, vagy 
c) párt alkalmazottja vagy tisztségviselője volt. 

 
(3) A testület tagjának megbízatása a felkérés elfogadásával keletkezik. 
 
 

6. § 
 
(1) A testület tagjának megbízatása megszűnik, ha 

a) a megbízatási időtartam letelt, 
b) a megbízatásáról írásban lemond, 
c) a megbízatásának ellátása alól felmentik,  
d) bűnösségét a bíróság szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

megállapította, az ítélet jogerőre emelkedésével,  
e) a Kormány megbízatása  – a 4. §  (6) bekezdése esetében – megszűnik,  
f) a javaslattételre jogosult szervezet jogutód nélkül megszűnik, vagy 
g) meghal. 

 
(2) A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges. 
 
(3) A miniszterelnök – a felkérésre a 4. § (3) bekezdése szerint javaslatot tevő kezdeményezésére 
– felmenti a testület azon tagját, 

a) aki neki fel nem róható okból száznyolcvan napnál hosszabb ideig nem képes eleget 
tenni a testületi tagságból eredő feladatainak, 

b) aki neki felróható okból kilencven napnál hosszabb ideig nem tesz eleget testületi 
tagságból eredő feladatainak, 

c) aki felkérését követően bekövetkezett körülmény folytán nem felel meg az 5. § (1)-(2) 
bekezdésében meghatározott valamely feltételnek. 
 
(4) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti jogerős elítélésről a bíróság értesíti a miniszterelnököt, aki 
a megbízatás törvény erejénél fogva történt megszűnésének tényéről és időpontjáról 
haladéktalanul tájékoztatja a felkérésre javaslatot tevő szervet (szerveket). 
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(5) A testület tagja megbízatásának megszűnését követő harminc napon belül kell javaslatot 
tenni az új tag személyére. Az új tag felkérése, illetve a 4. § (5) bekezdése esetén a felkérés 
időtartama a 4. § (2) bekezdése szerint már felkért tagok mandátumának lejártáig tart. 
 

7. § 
 
A Tanács tagjai feladatuk ellátása során függetlenek, az e törvényben meghatározott 
feladatkörükben nem utasíthatóak. 
 
 

A Tanács működése 
 

8. § 
 
(1) A Tanács a saját tagjai közül elnököt és két alelnököt választ, akiket a miniszter 
előterjesztésére – a választás eredményét elfogadva – a miniszterelnök kér fel tisztségük 
ellátására. Az elnöki és alelnöki tisztségre egyebekben az 5. § (3) bekezdésében és a 6. §-ban 
foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.  
Az elnököt – akadályoztatása esetén – a Tanács szervezeti és működési szabályzatában 
meghatározott alelnök teljes jogkörben helyettesíti. 
 
(2) A Tanács elnöke összehívja és vezeti a testület üléseit, továbbá ellátja a testület 
döntéseinek előkészítésével és azok végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.  
 
(3) A testület a döntéseit összes tagja többségének szavazatával hozza. Szavazategyenlőség 
esetén az elnök szavazata dönt. 
 
(4) A Tanács a működésének részletes szabályait szervezeti és működési szabályzatban állapítja 
meg. 
 
(5) A Tanács testületi üléseire – állandó meghívotti jogállással – meg kell hívni: 

a) a miniszterelnököt; 
b) a Magyar Tudományos Akadémia elnökét; 
c) a Központi Statisztikai Hivatal elnökét; 
e) parlamenti pártok képviselőcsoportjai által delegált 1-1 képviselőjét; 
d) a vidéki térségek, települések életében szerepet játszó kulturális, oktatási, szociális 

intézményeket fenntartó egyházak közösen delegált 2 képviselőjét. 
 
(6) A szervezeti és működési szabályzat további állandó meghívott meghívását is lehetővé 
teheti. Az állandó meghívottat felszólalási és tanácskozási jog illeti meg. 
 
 
 
 

9. § 
 
(1) A Tanács jogi személy, amely a tagok összességéből álló testületből és a Tanács munkáját 
– hivatali szervezetként – segítő titkárságból áll.  
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(2) A Tanács székhelye Budapest, képviseletére az elnök jogosult. A Tanács e törvény alapján 
– közhasznúsági nyilvántartásba vétel nélkül – kiemelten közhasznú szervezet. 
 
(3) A Tanácsra a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre vonatkozó szabályokat 
kell megfelelően alkalmazni. 
 
 

10. § 
 
(1) A titkárságot – minisztériumi főosztályvezetői megbízással – a Tanács főtitkára vezeti. A 
Tanács elnöke – a szervezeti és működési szabályzatban – egyes hatásköreit a főtitkárra 
átruházhatja. 
 
(2) A titkárságon foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat a Tanács elnöke 
gyakorolja. A titkárságon foglalkoztatottakra a köztisztviselők jogállására vonatkozó 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 
 
(3) A Tanács működésének fedezetét az Országgyűlés a Miniszterelnökség fejezetben – 
elkülönítetten – biztosítja. A Tanács költségvetése felett a rendelkezési jog a Tanács elnökét 
illeti meg, aki e körben nem utasítható. 
 
(4) A Tanács felett a miniszter törvényességi ellenőrzést gyakorol. 
 
 

Záró rendelkezések 
 

11. § 
 
(1) Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.  
 
(2) A Tanács megalakulásával összefüggő szervezési feladatokat a miniszter látja el. 
 
(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Tanács és a titkárság működésével, feladatainak 
ellátásával összefüggő kérdéseket, valamint a törvényességi ellenőrzés szabályait – a Tanács 
elnöke véleményének kikérésével – rendeletben határozza meg. 
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 
 

 
 
Az elmúlt másfél–két évtizedben lezajlott folyamatok jelentős változást hoztak a vidék 
életében. Ennek keretében pozitív változások is történtek, számos településen javult, bővült az 
infrastruktúra, új, vagy felújított intézmények javítják a közszolgáltatások színvonalát, új 
munkahelyek létesültek. Mindez azonban csak az ország kisebb részére igaz. Összességében 
erősödött a differenciálódás, miközben a vidék értékeinek megbecsülése, elismerése, az ott 
folyó munka közhasznának bemutatása elmaradt.  
 
A vidék adottságai azonban jelentős fejlődési tartalékot jelentenek az ország egésze számára. 
Mindezek következtében a hátrányos helyzetű térségekben lévő települések – mindenek előtt 
a kisebb falvak problémái – számos helyen kiéleződtek. Többségükben alacsony a gazdasági 
aktivitás, nyomasztó a munkalehetőségek, a jövedelemszerzés hiánya, a fiatalok, különösen a 
nők elköltözése, a népesség elöregedése. Az infrastrukturális elmaradottság, a 
közszolgáltatások alacsony színvonala, a közösségi kezdeményezések, szerveződések, az 
érdekérvényesítő képesség hiánya, vagy alacsony szintje jellemző. 
 
Ez a helyzet elsősorban az érintett területeken lakók, de az ország gazdasági, szociális 
fejlődéséhez fűződő érdekek miatt sem tartható tovább. 
 
A polgárok alkotmányos jogai érvényesülése, valamint esélyegyenlősége lakóhelytől 
független biztosításának előmozdítása, a városi és vidéki életminőség egymáshoz történő 
közelítése, az ország természeti, települési, környezeti, kulturális adottságainak megőrzése, 
fejlesztése és hasznosítása, a településeken élők társadalmi kohéziójának erősítése, a vidéki 
közösségi hagyományok ápolása olyan kiemelkedő nemzeti célok, amelyek széleskörű 
társadalmi részvétellel kialakított és folyamatosan megújított vidékpolitikát igényelnek.  
 
Ennek a folyamatnak az előmozdítása, a társadalom szereplőinek intézményes bevonása 
érdekében célszerű, hogy az Országgyűlés létrehozza a Nemzeti Vidékpolitikai Tanácsot, 
meghatározza a Tanács feladatait, szervezetét és működésének szabályait. 
 
A Tanács a törvényben meghatározott eszközeivel közreműködik a vidék társadalmi 
szerepének erősítését, a vidék felzárkóztatását, a vidéki környezetben élők életminőségének 
folyamatos javítását szolgáló nemzeti vidékpolitika kidolgozásában és megvalósításában.  
 
A Tanács a Kormány javaslattevő, véleményező és társadalmi egyeztetést folytató, önálló jogi 
személyiséggel és költségvetéssel rendelkező testülete. A Tanács tagjai feladatuk ellátása 
során függetlenek, a törvényben meghatározott feladatkörükben nem utasíthatók. 
 
A Tanács legfeljebb 23 tagból áll. A javaslattevő szervek javaslata alapján kerül sor a 
miniszterelnök részéről a tagok felkérésére.  
 
A Tanács tagjait a miniszterelnök 6 évre kéri fel.  
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A Tanács összetételét, a Tanács tagjaira vonatkozó javaslattétel rendjét a következő táblázat 
tartalmazza:  
 
Javaslattevő szervezet Jelöltek 

száma 
Összesen 

tudományos-szakmai oldal:  7 
Magyar Tudományos Akadémia 5 5 
Magyar Rektori Konferencia 1 1 
Főiskolai Főigazgatói Konferencia 1 1 

társadalmi képviseleti oldal:  13 
önkormányzati szövetségek együttesen 3 
Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1 1 
A vidék értékei megőrzéséért és fejlesztéséért tevékenykedő 
országos civil szervezetek  

együttesen 5 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2 2 
Magyar Agrárkamara 2 2 

kormányzati képviselet:  3 
miniszterelnök (politikai állami vezetők köréből) 3 3 
Mindösszesen:  23 
 
 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 
 

Az 1-3. §-okhoz 
 
A törvényjavaslat a Tanács feladatait – a vidékpolitikai feladatkörében – az alábbiakban 
határozza meg: 

a) helyzetfelmérések és tanulmányok készítése; 
b) vidékpolitikai irányokra vonatkozó kezdeményezések közvetítése a Kormány, 
valamint más, általa szükségesnek tartott intézmények és szervezetek felé; 
c) közreműködés (véleményformálás és javaslattétel) a Kormány vidékpolitikai célokat 
szolgáló programokra vonatkozó döntéseinek, illetve az Országgyűlés részére készített 
javaslatainak kidolgozásában; véleményezi az e körbe tartozó, Kormány által 
kidolgozott törvények és országgyűlési határozatok tervezeteit; 
d) a Kormány felkérésére véleményezi az ország átfogó, illetőleg kiemelt 
nemzetgazdasági jelentőségű – a fenti c) pontba nem tartozó – programjaira, 
koncepcióira, fejlesztési elképzeléseire vonatkozó kormány-előterjesztések, valamint e 
tárgyban az Országgyűléshez benyújtandó előterjesztések tervezeteit; 
f) állást foglal a Kormány, illetőleg a Kormány tagja megkeresésére vidékpolitikai 
tárgyú kérdésekben, 
g) figyelemmel kíséri, javaslataival és tájékoztató tevékenységével elősegíti a fenti c) 
pont szerinti programok megvalósulását; 
h) figyelemmel kíséri az Európai Unió és a tagállamok vidékpolitikai tevékenységét és 
hasznosítja az ennek során szerzett tapasztalatokat; 
i) a vidékpolitikai feladataival kapcsolatban tájékoztatást kérhet a vidékpolitika 
fogalomkörébe tartozó tevékenységet folytató állami szervektől, helyi 
önkormányzatoktól, fejlesztési tanácsoktól és köztestületektől.  
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Vidékpolitikai feladatkör alapvetően a törvényjavaslat preambulumában és 1. §-ban 
megfogalmazott célok képviselete, megvalósítása.  
 
 

A 4-7. §-okhoz 
 
A Tanács tagjait a miniszterelnök kéri fel 6 évre. A testület tagjának megbízatása a felkérés 
elfogadásával keletkezik. Ha a miniszterelnök a 6 éves ciklus ideje alatt később kér fel a 
Tanácsba tagot, a felkérés a korábbi ciklusidő lejártáig tart. A testület határozatképességét 
tehát mindig a felkért, illetve a felkérést elfogadó tagok száma alapján kell megállapítani. 
 
A törvény meghatározza azokat a szervezeteket, amelyek javaslattételi joggal rendelkeznek. 
Ezenkívül a miniszterelnök a politikai állami vezetők közül 3 tagot kérhet fel a Tanácsba.  
 
A miniszterelnök a felkérést a javaslati joggal rendelkező szervezetek jelölése alapján teszi 
meg. Amennyiben a jelölésre jogosult szervezet – együttes jelölés esetén szervezetek –  
kevesebb jelöltet állítanak, mint amely a törvény alapján őt – együttes jelölés esetén őket – 
megilletné, a miniszterelnök a javaslatnak megfelelő felkérést teljesíti. Ebben az esetben a 
fennmaradó helyre a jelölésre jogosult szervezet később is javaslattal élhet. 
 
Amennyiben a törvényben foglaltnál több személyre történik javaslattétel, a miniszterelnök a 
javasoltak közül annyi személyt kér fel a Tanács tagjává, amennyi a törvényi 
rendelkezéseknek megfelel. 
 
Az 5. § határozza meg a felkérés feltételeit, illetve az összeférhetetlenségi eseteket. A tanács 
tagjává büntetlen előéletű, a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó valamely 
választáson választójoggal rendelkező személy kérhető fel, aki a 4. § (3) bekezdése szerint 
jelölésre jogosult szervezetek tevékenysége, vagy az általuk védett érdekek képviselete területén 
kiemelkedő tapasztalatokkal rendelkezik. 
Nem kérhető fel a testület tagjává az, aki a felkérés időpontjában vagy az azt megelőző két 
évben országgyűlési képviselő, a Kormány tagja, politikai államtitkár, vagy párt alkalmazottja 
vagy tisztségviselője volt. A miniszterelnök által felkért 3 személyre – tekintettel arra, hogy 
azokat politikai állami vezetők közül kell felkérni – ezek a rendelkezések nem alkalmazhatók. 
 
A 6. § a testület tagja megbízatása megszűnésének eseteit és a megszűnési eljárást 
szabályozza. Ezek a szabályok irányadók az elnök és alelnökök tisztségének megszűnésére is 
(8. §). 
 
A testület tagjának megbízatása a 6 éves időtartam leteltével megszűnik. 
 
A testület tagja a megbízatásáról írásban lemondhat. A lemondás érvényességéhez elfogadó 
nyilatkozat nem szükséges. A lemondást a miniszterelnökhöz kell benyújtani. 
 
A miniszterelnök a testület tagját a megbízatása ellátása alól – a javaslatot tevő 
kezdeményezésére – felmenti: 
- ha neki fel nem róható okból 180 napnál hosszabb ideig nem képes eleget tenni a testületi 
tagságból eredő feladatainak. Erre általában akkor kerül sor, ha a tag egészségügyi vagy más 
– nem önhibából eredő – ok miatt akadályozva van a feladatai ellátásában.  
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- ha neki felróható okból 90 napnál hosszabb ideig nem tesz eleget testületi tagságból eredő 
kötelezettségének. Erre általában akkor kerül sor, ha a tag az üléseken önhibából nem vesz 
részt, a tagságából eredő egyéb kötelezettségét elhanyagolja, nem teljesíti. 
- aki a felkérését követően bekövetkezett körülmény folytán nem felel meg az 5. § (1)-(2) 
bekezdésében foglalt valamely feltételnek. Ez akkor következik be, ha a tag a büntetlen 
előéletét vagy választójogát elveszti. 
 
A tag megbízatása megszűnik, ha a tag bűnösségét a bíróság szándékos bűncselekmény miatt 
jogerősen megállapította, az ítélet jogerőre emelkedésével. A bíróság ebben az esetben értesíti 
a miniszterelnököt, aki tájékoztatja a felkérésre javaslatot tevő szervezetet a megbízás törvény 
erejénél fogva történő megszűnéséről és időpontjáról. 
 
A megszűnés speciális esete a Kormány tagjai és a politikai államtitkárok közül felkért 3 tag 
esetében, amikor e személyek tagsági megbízatása a Kormány megbízatásának 
megszűnésével – amely a miniszterelnök megbízatásának megszűnését is jelenti – szűnik 
meg. Ez a szabály abból a megfontolásból ered, hogy a Tanácsnak az a tagja, aki a 
Kormányhoz kötődött, tisztségét a miniszterelnök tisztségének ideje alatt lássa el, és a 
tisztségébe megválasztott új miniszterelnök új tagokat kérhessen fel.  
A Kormány megbízatása megszűnésének eseteit az Alkotmány 33/A. §-a állapítja meg.  
 
A javaslattételre egyedül jogosult szervezet jogutód nélküli megszűnése a tag megbízatását 
megszünteti. A szervezetnek a jogutód nélküli megszűnését a nyilvántartásból való törlésére 
vonatkozó okirattal vagy egyéb hitelt érdemlő módon kell igazolni.  
Amennyiben a szervezetek együttesen jogosultak javaslattételre, a szervezet jogutód nélküli 
megszűnése csak abban az esetben eredményezi a tag megbízatásának megszűnését, ha 
igazolható, hogy a tag megbízására – a javaslattételi körbe tartozó szervezetek megállapodása 
alapján – a jogutód nélkül megszűnt szervezet javaslata alapján került sor. Ebben az esetben 
az érintett együttes javaslattételre jogosult szervezeteket fel kell hívni a javaslatuk 
megtételére. 
 
A törvény előírja, hogy a testület tagja megbízatása megszűnését követő 30 napon belül kell 
javaslatot tenni az új tag személyére. 
 

A 8-10. §-okhoz 
 
A Tanács az elnökét és két alelnökét a tagjai közül választja meg.  
 
A megválasztott tisztségviselőket a miniszter előterjesztésére – a választás eredményét 
elfogadva – a miniszterelnök kéri fel tisztségük ellátására. A felkérést az indokolja, hogy 
mivel a Tanács jogi személy, és az elnök a törvényes képviselője, indokolt, hogy a szerv 
vezetője a megbízatását a miniszterelnöktől kapja.  
Az elnöki és alelnöki tisztségre egyebekben az 5. § (3) bekezdésében és a 6. §-ban foglalt 
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.  
 
Az elnököt – akadályoztatása esetén – a Tanács szervezeti és működési szabályzatában 
meghatározott alelnök teljes jogkörben helyettesíti. 
 
A Tanács a működésének részletes szabályait – és a jogszabályban meghatározott egyéb 
rendelkezéseket – a szervezeti és működési szabályzatában állapítja meg. 
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A Tanács elnöke összehívja és vezeti a testület üléseit, továbbá ellátja a testület döntéseinek 
előkészítésével és azok végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.  
 
A testület a döntéseit az összes tagja többségének szavazatával hozza. Szavazategyenlőség 
esetén az elnök szavazata dönt. 
 
A Tanács ülésén állandó meghívotti státussal rendelkeznek: 

Miniszterelnök 
Magyar Tudományos Akadémia elnöke 
Központi Statisztikai Hivatal elnöke 
Parlamenti pártok képviselő-csoportjainak egy-egy  
képviselője 
Intézményfenntartó egyházak együttesen delegált kettő 
képviselője 

Az állandó meghívott felszólalási és tanácskozási joggal rendelkezik. 
 
A Tanács jogi személy, jogállására a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervre 
vonatkozó szabályok irányadók. Ez azt jelenti, hogy bár a Tanács jogi személyiséggel 
rendelkezik, a költségvetési szervre vonatkozó szabályok szerint működik, saját gazdasági 
szervezete nincs, ezt a felügyeleti szerv rendelkezése alapján egy másik költségvetési szerv 
látja el, azonban ez a szerv szakmai önállóságát nem érinti. 
 
A Tanács a tagok összességéből álló testületből és a Tanács munkáját – hivatali szervezetként 
segítő – titkárságból áll. A Tanács képviseletére a Tanács elnöke jogosult. A Tanács a törvény 
rendelkezése alapján kiemelten közhasznú szervezet. 
 
A Titkárság látja el a Tanács működésével kapcsolatos munkaszervezeti feladatokat. A 
Titkárságot főtitkár vezeti, minisztériumi főosztályvezetői megbízással. A Tanács elnöke – a 
szervezeti és működési szabályzatban – egyes hatásköreit a főtitkárra átruházhatja. 
 
A Titkárság tekintetében a munkáltatói jogokat a Tanács elnöke gyakorolja. 
 
A Tanács működésének fedezetét a törvény a Miniszterelnökség fejezetben – elkülönítetten – 
biztosítja. A Tanács költségvetése felett a rendelkezési jog a Tanács elnökét illeti meg, aki e 
körben nem utasítható. A Tanács felett a miniszter törvényességi ellenőrzést gyakorol. 
 

A 11. §-hoz 
 
A törvény hatálybalépésére vonatkozó szabályokat tartalmazza, valamint felhatalmazást ad a 
miniszternek a Tanács megalakulásával összefüggő szervezési feladatok ellátására, továbbá a 
Kormánynak a Tanács és a titkárság működésével, feladatainak ellátásával összefüggő 
kérdéseket, valamint a törvényességi ellenőrzés szabályait meghatározó rendelet 
megalkotására. 
 
 
 
 


