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Érkezett: 2005 NOV 0 3.

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséróZ szóló, T/17700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában *, 102. §-a (1) bekezdésében * (121. ,¢-a
(7) bekezdésében *) foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2006. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelését,

illetve csökkentésétjavasolom :

Módosító iavaslat!
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Javaslat a 2006. évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XII Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Mnisztérium

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

1 Működési költségvetés

3 Egyéb kiadások 2072,0 -100,0 1972,0

XII Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Mnisztérium

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Nemzeti támogatások

1 Központosított bevételből működő
támogatások

10 Nemzeti Lovas Program
1 Működési költségvetés 45,0 +100,0 145,0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkeG
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Indokolás

A költségvetési támogatás növelésére javasolt 100 millió forintból 50-50 millió forint szükséges ahhoz,

hogy az országban kísérleti jelleggel elinduljon az iskolai lovaglásoktatás és a terápiás célú lovagoltatás .

Ez a két program szerepel A nemzeti lovas programot előkészítő eseti bizottság által benyújtott határozati

javaslatban (H/ 1 2635. sz . .). A javasolt többlettámogatás megalapozza ezen intézkedések megvalósulását .

Szakemberek szerint a lovaglásnak és a lóval való bánásnak nagyon sok pozitív hatása lehet, hasonlóan

más sportokhoz . A lovaglás fegyelemre szoktat, fejleszti a gyermek reakciókészségét, felelősségre nevel .

A lovak és a lovaglás megismertetésével kompenzálhatjuk a modern világ civilizációs ártalmait, és a

gyermekek újra kapcsolatba kerülhetnek a természettel, az ember természetes élőhelyével . A program

segítségével javulhat a fiatalok fizikuma, mozgása, testkultúrája . A lovas hagyományok ápolásával

szélesedhet látókörük és a jövőben, a lovaglás lehet az egyik magyar nemzeti sport .

A különböző szakterületeken összegyűlt tapasztalatok, az országszerte egyre több helyen létre jött

lovardák elegendő alapot jelentenek arra, hogy kezdeményezzék a lovaglásoktatás iskolai tanrendbe

állítását és a lovasterápia lehetőségének biztosítását .

A program származékos előnyei közé tartozik, hogy

- vidéki munkahelyeket teremt,

- elősegíti a lótenyésztés fejlődését és

- segíti a lovaglás nemzeti sporttá alakulását .

Szakemberek véleménye alapján a lovasterápia, a gyógylovagoltatás éppúgy hozzájárulhat a fogyatékkal

élő gyermekek testi és lelki fejlődéséhez, mint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által támogatott

gyógytorna vagy gyógymasszázs .

Ahogy az úszásoktatatás hosszú idő alatt beépült a tanrendbe, úgy a sokkal jobb induló szakmai és tárgyi

feltételekkel rendelkező lovaglásoktatás is részévé válhat az iskolai oktatásnak .

Budapest, 2005 . november 2 .

dr. Medgy ~szay Lá zló
függetlén képvise o
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