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Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és

vallásügyi bizottsága.

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

. . . . szám

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

a T'/3066. számon előterjesztett, Egyes tőrvények módosításáról a nemek "zótti
tényleges esélyegyenlőség mcgtercmtése érdekében szálé törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az OrszággyOles Emberi jogi, kisebbségi, civil- ,&s vallisuúgyi bizottsága a 2007.
j,kdus 06-ai élésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2)
bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be:

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- 6s vallásügyi bizottsága együttes
vit4ban megtárgyalta a Magyar Köztársaság Alkotmdnyár6l szóló 1949 . évi XX
Törvény módosttásár6l (T/3O6ü . szám), és az Egyes tőrvények m6dositásr6l a nemekk
közötti tényleges esélyesyyentciség megtercmtdse érdekében (T/3O66 . szám)
törvdnyjavaslatokat kijelölt bizottssgként .

A bizottság meghallgatta az Előterjesztőket, dr . Sándor Klára és dr . Magyar
Bálint (SZDSZ) képviselc5ket, valamint az illetékes tárcák megjelent képviselőit .

Az egyes törvények módosításáról a nemek közötti tényleges esélyegyenloség
megteremtése érdekében tőrvényjavaslatot a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
képviseletébenn jelenlévő Ádámné Dunai Irén, a Szociális és Munkaügyi Minisztérum
Nc k és Férfiak Társadatmi EgyenlSsége Osztály tőosztályvezető-helyettese támogatta,
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium jel=Iévö kfpvisel6je nem
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tdirreogatta. Elmondta, hogy álláspontjuk szerint a T/30bb . számú, a választójogot őrintő
törvényjavaslat a passzív választójogot, és a választójog egyenlőségének elvét is
korlátozná.

A bizottsági vitában legti'sbb szó az alkotmányossági érvekről esett_ A többségi
vélemény kép~~selői szerint a Magyar Jkotxnány tiltja a negatív diszkriminációt, de
támogatja a pozitív diszkriminácúít (70/A . {3} és (4) bekezdések). E vélemény
képviselői szerint a benyújtott t51 vényjav"at elfogadása nem korlátozná a passzív
választójogot és elfogadása által nem sérülne a választójog egyenlö5ségcnek elve sem .
Megítéléstok szerint a törvényjavaslat csak a pártokra, és azokra a szervezetekre
tartalmaz szabályokat, amelyek a pártok gazdálkodására vonatkozó torvény hatálya alá
tartoznak, és nem a választöpolgarokra vonatkozik. Érvként hangzott el a többségi
vélemény képviselői részéről, hogy most is vari az MSZP-ben 20 %-os női kvóta, illetve
ifjúsági kvóta. Ezzel összefüggésben kérdésként hangzott el az Cinkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium képvisrlőjéhcz, hogy mit gondol a kisebbségek
parlamenti képviseletével kapcsolatos alkotmánybírósági döntésréíl.

Az Előterjesztők azt a kérdést is felvetették, hogy a Kormány jelenlévc
képvisel4je már az általános vitára való alkalmasságot sem támogatja, vagy csak
meg€eltétet a végső döntést.

A vitában kérdés hangzott al arra vonatkozóan is, hogy valóban megtárgyalta-e a
kormányülés is, vagy csak tárcaa álláspont hangzott el.

Az alkotmányossággal, esélyegyenlőséggel kapcsolatos kérdések mellett
felmerültek nyelvhelyességi kérdések is.

A kisebbségi vélemény képviselői alkotmányossági aggályaikat fejtették ki .

A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta. (10i, 0n, 9t)

A bizottság előadója az általános vitában: Dr. Szerbóné Willer Titnea {MSZP}

Budapest, 2007. június 07. I
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