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Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elniske részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

Országgyűlós tllvatala

Iromány: 'T-1 d 2-40S12 .

itt 2004 OKT 1 1.

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság rainisztérigraainak
felsorolásáról szóló 2002, évi XI. törvény módosításáról szóló T/12105 . számú
törvényjavaslathoz a következő

módosítö javaslatot

terjesztjük elő :

1 . A törvényjavaslat 1.§-a az alábbiak szerint módosul:

.A Magyar Köztársaság minisztéri,uTrtainak felsorolásáról szóló 2002. évi XT. tőrvény (a
továbbiakban: Mftv.) 1. §-ában

a) az „Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium" szövegrész helyébe
„Egészségügyi Minisztérium",

b) a „Gyermek-, Ifjúsági és Spvrtininisztérium" szövegrész helyébe „búsági, Sport,
Családügyi, Szociális és Esélyegyenlüségi Minisztérium"

szöveg lép,-
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2. A törvényjavaslat 2 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„Ahol jogszabály
a) Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumot, egészségügyi, szociális és
családügyi minisztert említ, ott

aa) a szociális és családagyi, valamint a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerrel kapcsolatos
feladatkar tekintetében Ifjúságii, Sport. Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi
Minisztériumot, ifjúsági, s_nort, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisztert,

ab) az egészségügyi és az egészségbiztosítással kapcsolatos feladatkör tekintetében
Egészségügyi Minisztériumot, egészségügyi minisztert,

b) Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztériumot, gyermek-, ifjúsági és sportminisztert említ, ott

ba) [- a sportügyekkel kapcsolatos feladatkör kivételével - JIfúúsági, Sport, Családagyi,
Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumot, ifjúsági, sport, családügyi, szociális és
esélyegyenlőségi minisztert,

[bb) a sportügyekkel kapcsolatos feladatkör tekintetében az e feladatokat ellátó
közigazgatási szervet, illetve az e szervet felügyelő minisztcrt,]

c) a fogyasztóvédelemmel Összefüggő feladatkör tekintetében Gazdasági és Közlekedési
Minisztériumot, gazdasági és közlekedési minisztert P.rr+lít, ott Ifjúsági, Sport, Családügyi,
Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumot, ifjúsági, sport, családügyi, szociális és
esélyegyenlőségi minisztert,

d) a nemzeti és etnikaí kisebbségelv ügyeivel, illetőleg a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi
Hivatal felügyeletével kapcsolatos feladatkörrel összefüggésben Miniszterelnöki Hivatalt,
Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert említ, ott Ifjúsági, Sport, Gsaládügyí, Szociális és
Esélyegyenlőségi Minisztériumot, ifjúsági, sport, család(igyi, szociális és esélyegyenIrtxségi
minisztert,

e) az építésügy ágazati irányításával kapcsolatosan, valamint a lakásgazdálkodás és
lakáspolitika tekintetében Belügyminisztétittrncrt, belügyminisztert említ, ott a
területfejlesztésért feleHis minisztert,

fl a külgazdasági feladatkör tekintetében Külügyminisztériumot, külügyminisztert említ, ott
Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot, gazdasági és köözlckedési minisztert,

g) az egyházügyi és az egyházakkal való kapcsolattartásból adódó feladatokkal
összefüggésben Miniszterelnöki Hivatalt, Miuiíszterelnöki Hivatalt vezető minisztert említ, ott
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumát, nemzeti kulturális örökség miniszterét,

h) a határon túli magyarok ügyeivel, valamint a Határon Túli Magyarok Hivatalának
felügyeletével kapcsolatos feladatkörrel összefiUggésbcn Miniszterelnöki Hivatalt,
Miníszterelníiki Hivatalt vezető minisztert említ, ott Külügyminisztériumot, külügyminisztert

kell érteni ."
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3. A tőrrrényjavaslat 4 .$-anak (1) bekezdése az alabbiak szerint módosul ;

„A Magyar i őztársaság 2004. évi költségvetéséről és az állAmháztartá`s hároméves kereteiről
szóló 2003. évi CXVY, törvény 1_ számú mellékletében

a) a „XXI. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium" fejezetcím helyébe XXI.
Egészségügyi Minisztérium" fejezetcím,

b) a „~. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium" fejezetcím helyébe „XXIV . Ifjúsági,
,Sport, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium" fejezetcím

lép."

Indokolás

A tdrvényjavaslat a sportpolitikai, sportügyi feladatok ellátására új központi közigazgatási
szervet kíván felállítani, amelynek felügyeletét a Miniszterelnöki HivatRlt vezető miniszter
látná el . Ezzel egyidejűleg megszűnne a sportirányítás szakmai feladatainak mítúr>ztéxiuuú
keretek közti ellátása, ami azonban az ágazat indokolatlan leértékelését jelenti . A módosító
javaslat fenti három pontja azt a célt szolgálja, hogy a sportügyi feladatok ellátása továbbra is
szak-minisztérium keretek közt maradjon .

Budapest, 2004. október. 11 .

Szala - erenc

Fehérvári Tamás

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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