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Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága a 2008 .
október 29-ei ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2)
bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be:

A bizottság meghallgatta az Előterjesztők képviseletében dr. Magyar Bálint
(SZDSZ) képvisel őnek a törvényjavaslathoz fűzött szóbeli indokolását .
Az Előterjesztők képviselője elsősorban arra hívta fel a bizottsági tagok figyelmét, hog y
a korábban benyújtott törvényjavaslatot újrafogalmazták az alkotmányossági aggályo k
kiküszöbölése érdekében .
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium képvisel ője jelezte, hogy sem
Kormány, sem tárca álláspont még nem született .
Az Előterjesztők képviselője erre úgy reagált, hogy szerencsés lenne, ha a Kormán y
mielőbb előállna az álláspontjával, illetve amennyiben el kívánna térni korábbi
támogató álláspontjától, tárja fel indokait .
A bizottsági tagok részéről, különösen az Esélyegyenl őségi albizottság tagjai részérő l
elhangzott, hogy egyértelműen támogatják a törvényjavaslat elfogadását, és jónak
tartják, hogy minél több nő vegyen részt a politikai közéletben és döntéshozatalban .
A bizottsági tagok részérő l kérdésként hangzott el, hogy a törvényjavaslat elfogadása
esetén nem tart-e a Kormány, illetve az El ő terjesztők attól, hogy az elfogadás elindít egy
lavinát, és újabb társadalmi csoportok, els ősorban a kisebbségek is jelentkeznek
valamilyen speciális kvóta elérése érdekében.



A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta (7 i, 0 n, 3 t) .
A bizottság nem kíván előadót állítani az általános vitában.

Budapest, 2008 . október 29 .

Balog Zoltán
a bizottság elnöke
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