
Tisztelt .................!

A Házszabály …................... bekezdése alapján a  Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról 
szóló T/3359. számú törvényjavaslathoz (a továbbiakban: a Törvényjavaslat) az alábbi

módosító javaslatot
terjesztem elő:

1. A Törvényjavaslat 2. § (2) bekezdését az alábbiak szerint javaslom módosítani:

(2) A Tanács
a) a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, illetve érdek-képviseleti 
szövetségek,
b) az országos gazdasági kamarák,
c) a [nemzetpolitika területén tevékenykedő] civil szervezetek,
d) a külön törvényben meghatározott történelmi egyházak, valamint
e) a tudomány
hazai és határon túli magyar képviselőinek részvételével működik.

Indokolás: 
A civil szervezeti oldal megszorításaként megjelenő „nemzetpolitika területén tevékenykedő” jelző 
további pontosítás nélkül értelmezhetetlen, ennek a fogalomnak a definícióját a társadalmi 
szervezetekkel kapcsolatos jogszabályok nem ismerik, ezért a jelzőt javasoljuk elhagyni.

2. A Törvényjavaslat 4. § (1) bekezdését az alábbiak szerint javaslom módosítani:

(1) A Tanács tagjai oldalakat alkotnak. A Tanács a következő oldalakból tevődik össze:

1. a gazdaság képviselői
a) az e törvény szerinti országos munkáltatói érdekképviseletek, illetve érdek-képviseleti 
szövetségek elnökei,
b) az országos gazdasági kamarák elnökei[, valamint];
c) a Magyarországon működő külföldi- és vegyes kamarák közös képviselője[;], valamint
d) az Országos Környezetvédelmi Tanács gazdasági oldala által jelölt egy képviselő;
2. az e törvény szerinti országos munkavállalói érdekképviseletek, illetve érdekképviseleti
szövetségek elnökei;
3. külön törvény szerint a civil szervezetek képviselői, valamint az Országos Környezetvédelmi 
Tanács civil oldala által jelölt egy képviselő [beleértve a nemzetpolitika területén
tevékenykedő civil szervezeteket is];
4. a tudomány képviselői
a) a Magyar Tudományos Akadémia elnöke,
b) a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Rektori Konferencia, a Főiskolai Főigazgatói
Konferencia és a Magyar Közgazdasági Társaság által, szervezetenként delegált gazdaság- és
társadalom-kutató,
c) a Magyar Tudományos Akadémia által kijelölt, a határon túli magyar tudományos élet
képviselője;
d) az Országos Környezetvédelmi Tanács tudományos oldala által jelölt egy képviselő,
5. a külön törvény szerinti egyházak képviselői.
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Indokolás: 
Az Európai Unió állásfoglalásai szerint (amelyeket a magyar kormány is elfogadott) a fenntartható 
fejlődésnek három pillére létezik: társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi. A környezetvédelmi 
szempontok érvényesítéséhez komoly szaktudás és elkötelezettség szükséges. Amennyiben a 
Törvényjavaslat jelenlegi formájában kerülne elfogadásra, a harmadik (környezetvédelmi) pillér 
rendkívül gyenge lenne, ami hátráltatná a kor követelményeinek megfelelő társadalom- és 
gazdaságpolitika kialakítását. Ennek megfelelően szükségesnek látjuk, hogy a Tanács tagjai közt a 
környezetvédelemhez értő és azzal napi szinten foglalkozó szakemberek aránya a 
Törvényjavaslatban szereplőnél nagyobb arányban jelenjenek meg.

3. A Törvényjavaslat 6. § (2) bekezdését az alábbiak szerint javaslom módosítani:

(2) A Tanács soros elnöke az oldalak képviselői közül kerül ki. A soros elnökség az oldalak
rotációja szerint történik. A soros elnököt adó oldalak a 4. § (1) bekezdésben foglalt
sorrendben, [három] hat havonként követik egymást. A soros elnökséget betöltő oldal, saját tagjai
sorából jelöli a soros elnök személyét.

Indokolás: 
A soros elnöknek a Törvényjavaslat szerint biztosított 3 hónapos idő nagyon kevésnek tűnik az 
elnöki teendők rutinszerű ellátásához, ezért javasoljuk az időszak meghosszabbítását.

4. A Törvényjavaslat 7. § (3) bekezdését az alábbiak szerint javaslom módosítani:

(3) A Tanács munkáját titkárság segíti. A titkárság személyi és tárgyi feltételeiről a kormányzati 
tevékenység összehangolásáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gondoskodik. A 
titkárságot a Tanács kétharmados többsége által négy évre választott főtitkár irányítja.

Indokolás: 
Álláspontunk szerint a hatékonyabb és pártatlan működés érdekében szükség van arra, hogy a 
titkárságot a Tanács által választott, azaz a mindenkori kormánytól független, csak a Tanácsnak 
alárendelt főtitkár vezesse.

5. A Törvényjavaslat 12. § (6) bekezdését az alábbiak szerint javaslom módosítani:

(6) A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 4. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

„4. § A Tanács az Alapprogram elvi irányító testülete. Jogszabály által nem szabályozott kérdésben 
a Tanács jogosult meghatározni az Alapprogram támogatási rendszere működésének alapvető 
szabályait, az Alapprogramból nyújtható támogatások rendező elveit, így különösen az egy civil 
szervezet számára egy költségvetési évben nyújtható támogatás maximális összegét, a Kollégiumok 
közötti forrásmegosztás arányait; valamint ellátja az e törvényben ráruházott egyéb feladatokat. A 
Tanács a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban civil szervezetek képviseletét ellátó tíz 
személy delegálásáról a tagok legalább kétharmadának egyetértésével hoz döntést. A tíz személy 
delegálásáról szóló döntés során a Tanácsnak [figyelembe veszi] e törvény 12. § (1) bekezdés a)-e) 
pontja szerinti öt tevékenységi terület[et] mindegyikéből választania kell 2-2 tagot. Ezen belül a c) 
pont szerinti civil szervezetek esetén a környezet- és természetvédő szervezetek országos 
találkozója által választott személyeket delegálja.”
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Indokolás: 
A rendkívül sokrétű civil szervezetek és a sok különféle, alapos szakmai tudást megkövetelő témák 
igénylik, hogy a civil szervezetek képviselői nagyobb számban vegyenek részt a Tanácsban.

A Tanács civil szervezeti tagjainak megválasztásakor nem csak törekedni kell arra, hogy a lehető 
legszélesebb körből kerüljenek ki a képviselők, ezért javasoljuk, hogy a tagok mindegyikét 
kötelezően más-más területről válassza az NCA Tanácsa. (Az azonos csoportba tartozó tagok is 
képviseljenek különböző területeket, például a d) pont esetén külön az ifjúságvédelmet és a sportot, 
vagy a c) pont esetén külön a környezetvédelmet és a természetvédelmet.) 

A demokratikus eljárás és a környezetvédelmi érdekek hangsúlyosabb megjelenítése érdekében 
javasoljuk továbbá, hogy az immár 20 éve jól bevált gyakorlat alapján a környezet- és 
természetvédő szervezetek országos találkozója dönthessen az e területet képviselő delegáltakról.

Budapest, 2011. június 16.

Összeállította: 
Levegő Munkacsoport
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