
Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

Az előterjesztés a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről szóló 

1008/2009. (I. 28.) Korm. határozat módosítására tesz javaslatot. A módosítás a technikai 

jellegű pontosítások mellett érdemben változtat a Tanács összetételén, lehetőséget ad az 

egyházaknak arra, hogy közvetlenül részt vehessenek a Tanács munkájában. 

A kormányzati strukturális változások miatt szükségessé vált a Tanács kormányzati 

oldalának megújítása. A megújítás alapelve az, hogy a több szakterületet összefogó tárcák 

esetén valamennyi érintett szakterület képviseletet kapjon. 

A kormányzat és nem kormányzati oldal egyensúlyának megteremtése érdekében a 

miniszter a korábbinál kevesebb (11 helyett 6 fő) tudományos szakértőt kér fel. 

Az egyházak – a társadalom építésében, valamint a társadalmi hátrányok leküzdésében 

való szerepükre tekintettel – összesen két fővel képviseltethetik magukat a Tanácsban.  



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 

A Kormány 

 

…/2010. (…) Korm. 

 

h a t á r o z a t a 
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1. A Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről szóló 1008/2009. 

(I. 28.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 2. pont d) alpontjának helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

(A Tanács a Kormány döntéseit előkészítő konzultatív, véleményező, javaslattevő 

testület. E feladatkörében) 

 

„d) a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének megvalósítása érdekében javaslatot tesz 

az európai uniós fejlesztési források felhasználásával kapcsolatban.” 

 

2. A Határozat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3. A Tanács tagjai: 

a) a kormányzat képviseletében az adott ágazatért felelős miniszter által kijelölt vezető 

beosztású kormánytisztviselő a következők szerint: 

aa) a Belügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a Külügyminisztérium, a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium részéről 1-1 fő, 

ab) a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről az igazságügyi területet, a 

kormányzati kommunikáció területét, a társadalmi felzárkóztatás területét, valamint az 

egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatok területét képviselő 1-1 fő (összesen 4 fő), 

ac) a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről a foglalkoztatás-politikai ágazat 

képviseletében 1 fő, valamint 

ad) a Nemzeti Erőforrás Minisztérium részéről az egészségügyi ágazat, az oktatási 

ágazat és a szociális ágazat képviseletében 1-1 fő (összesen 3 fő); 

b) a nők és férfiak esélyegyenlőségének előmozdításáért felelős miniszter (a 

továbbiakban: miniszter) által felkért, a nők és férfiak társadalmi egyenlősége tárgyában 

kiemelkedő tudományos, érdekképviseleti, illetve gyakorlati tevékenységet végző 6 fő; 

c) a nők és férfiak társadalmi egyenlőségét képviselő civil szervezetek által delegált, 

összesen 8 fő (a továbbiakban: civil delegált tagok); 
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d) a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház, a Magyarországi 

Evangélikus Egyház, valamint az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség által delegált, 

összesen 2 fő (a továbbiakban: egyházi delegált tagok).” 

 

3. A Határozat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„6. A 3. pont c) alpontja szerinti delegálási eljárást a 7-9. pontban foglaltak szerint kell 

lefolytatni. A delegálásra jogosult egyházak a miniszter felkérését követő 30 napon belül 

megválasztják az egyházi delegáltakat. Amennyiben a delegálásra jogosult egyházak részéről 

felmerült okból a delegálás nem vezet eredményre, a betöltetlen helyekre a tagokat a 

miniszter kéri fel a delegálásra jogosult egyházak által jelölt személyek köréből.” 

 

4. A Határozat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„10. A miniszter a 3. pont b) alpontja szerinti szakértőket, valamint a 9. pont szerinti 

tagokat 4 évre kéri fel. A delegált tagok megbízatása 4 évre szól.” 

 

 

5. A határozat a következő 13/A. ponttal egészül ki: 

 

„13/A. Az egyházi delegált tag megbízatásának lejártát követő 30 napon belül új tagot 

kell delegálni.” 

 

6. A Határozat 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„16. A Tanács működtetésével kapcsolatos titkársági teendőket a nők és férfiak 

esélyegyenlőségének előmozdításáért felelős minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) 

látja el.” 

 

7. A Határozat 7. és 8. pontjában, valamint 13. pontjának első mondatában a „delegált” 

szövegrész helyébe a „civil delegált” szöveg lép. 

 

8. Ez a határozat a közzétételével egyidejűleg lép hatályba. 

 

9. E határozat hatályba lépésével egyidejűleg a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége 

Tanács tagjainak megbízatása megszűnik. 

 

10. A nők és férfiak esélyegyenlőségének előmozdításáért felelős miniszter a Határozat 

7. pontja szerinti közleményt e határozat hatályba lépését követő 15 napon belül teszi közzé, 

valamint e határidőn belül felkéri a Határozat 3. pont d) alpontjában foglalt egyházakat, hogy 

30 napon belül delegáljanak 2 főt a Tanácsba. 


