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Bizottsági módosító iavaslat

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján „a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács
közjogi jogállásáról, jogkörér ől, összetételér ől és feladatairól, valamint működési
kereteirő l” szóló 11/5499. számú országgyűlési határozati javaslathoz az alább i

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1.A határozati javaslat 3 .3 pontja az alábbiak szerint változik :

„3 .3 . A Tanács tagjainak delegálására az Országgyűlés felkéri a következő szervezeteket :
a parlamenti pártok képviselőcsoportjait (1 fő képviselőcsoportonként), a Magyar
Tudományos Akadémiát (3 fő), a gazdasági kamarákat (2 fő), az egyházakat (2 fő), a
szakszervezeteket (2 fő), a munkaadói szervezeteket (2 fő), az önkormányzati szövetségeket
(2 fő), a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségét (1 f ő), a Magyar Rektori
Konferenciát [Rektori és F őiskolai Tanácsot] (1 fő), a szociális ügyekkel, illetv e
egészségüggyel foglalkozó civil szervezeteket (2 fő), a nemzeti és etnikai kisebbségi
szervezeteket (2 fő), a környezet- és természetvédő civil szervezeteket (2 fő), a réteg- és
korosztályi civil szervezeteket (2 fő) és az oktatási és kulturális civil szervezeteket (2 fő ) . Az
Országgyűlés felkéri a Tanács elnökét, hogy szükség szerint folytasson egyeztetést az e
pontban érintett szervezetek képviselőivel a delegálásról .”

2. A határozati javaslat a következ ő 7. ponttal egészül ki :

„7. E határozat közzététele napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Magyar Köztársaság
hosszú távú fenntartható fejlődésével kapcsolatos tervezési és egyeztetési	 folyamat
feladatairól szóló 100/2007 . (XI. 14.) OGY határozat 8 . pontja, valamint 5 . pontjában az „a
titkársági feladatok ellátásának biztosításáról a Kormány gondoskodik” szövegrész hatályá t
veszti .”



Indokolás

1. A hatályos szabályozás „Rektori és Főiskolai Tanács"-ot nem ismer, a felsőoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatási intézmények vezetőinek testületei között a
Magyar Rektori Konferenciát nevezi meg.

2. A Magyar Köztársaság hosszú távú fenntartható fejl ődésével kapcsolatos tervezési és
egyeztetési folyamat feladatairól szóló 100/2007 . (XI. 14.) OGY határozat (a továbbiakban
Határozat) 5 . pontjában szereplő előírás szerint a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (a
továbbiakban: Tanács) titkársági feladatainak az ellátásáról a Kormány gondoskodik . A jelen
határozati javaslat szerint e feladathoz a forrásokat az Országgyűlés költségvetésének keretein
belül kell megtervezni . Az ellentmondás feloldása érdekében javasolt a Határozat 5 . pontjában
a hivatkozott szövegrészt hatályon kívül helyezni .

A Határozat 8 . pontja szerint a Tanács segíti az Országgyűlést a Kormányt ellenőrző
feladatainak ellátásában. Ilyen feladatokat a Javaslat nem határoz meg, másrészt a Kormán y
ellenőrzésében való segédkezés esetén – az összeférhetetlenségi szempontokra tekintettel –
aggályos lenne, hogy a Javaslat szerint társelnökként a Kormány tagja is részt vesz a Tanác s
munkájában. Az OGY határozat és a Javaslat szabályainak összhangba hozatala érdekébe n
szükséges a javasolt módosítás .

Budapest, 2008 . május 6 .

Katona Kálmán
elnök
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