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1Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Ifjúsági és sportbizottságának

aján1n 5a

A jővő nemzedékek országgyűlési biztosáról szóló törvényjavaslathoz (TI221 . szám)

Tisztelt Országgyűlés!

Az OrszággyGlés Ifjüsági és Sportbizottsága kijelölt bizottságkánt 2005 . december 194 ülésén
a törvényjavaslatot megtárgyalta cs a Házszabály 95 .§ (1) és (2) bekezdésűnek megfelelően az
alábbi általános vittra szóld ajánlást nyújtja be :
A bizottság Manóúr László, az Qrszággyúlűs alelnökének kérésére tűzte napirendjére a tör-
vényjavaslatot azzal a céllal, hogy móg ebben a ciklusban sor kerülhessen az előterjesztés Or-
szággyűlés általi tárgyalásara. A bizottságii vita az előterjesztők rdszvétele mellett .
Dr.Lenkovics Barnabás, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, valamint a tőrvény-
ja-vaslatot eredetileg kezdeményező Védegylet szóvivőjének jelenletéten zajlott .
Az el6terjcsztók a bizottság elé tárták a törvényjavaslat elfogadását alátámasztó érveiket, dr.
Szili Katalin külön hangsülyozva, hogy az előterjesztds célja szerint a jovü generációk érde-
keinek kűpviselctcre irányul, a felvetett kérdések tisatan tartalmi és nem intézményi szem-
pontú mórlegelését javasolta. Tóbiás József a tzjrvényjavaslat elfogadása végett a Vádegylet
bevonásával nagypárti egyeztetőst kezdeményezett .
Ay országgyűlési biztosok véleményét képviselve Lenkovics Barnabás elmondta, hogy állás-
pontjuk szerint indokolt a hazai ombudsmani rendszer a jelenleg is meglévő hatásköri és We-
tékességi probldmákra, valamint az újonnan jelentkező kihívásokra is tekintettel lévő újm-
gondoUsa...Mindemellett az országgyűlési biztos nem támogatta a javaslatot, véleménye sze-
tint a jövő nemzedékek kdpviselete olyan szerteág=6 alapjogvédő tevtkenységet takar,
amelynek ellátása egy újabb szak-ombudsman létrcho7A-Aval nem orvosolható. Vdleménye
szerint az általános ombudsman feladat- ®s hatáskúténak pontosítása a kí rnyezetvédelmi, ö-
letve az országgyűlési biztosokról szóló törvény 6mchangolása Távón kicldgitö megoldást je-
lent a tOrványjavaslat által felvetett célok megvalósitasára .
Szalag Ferenc (Fidesz) utalva a bizottság sajátos feladatkörére ar..cal indokolta frakeiája tar-
tózkodó álláspontját, hogy az indítvány által felvetettek érdemi merlegelésdhez elengedhetet-
len az ifjúsági közfeladatokkal kapcsolatos, egyébkánt a Kormány jogalkotási programjában
szereplő törvényjavaslat szabályozási céljainak és konkrét javaslatainak megismerése .
Gémesi György (MDF) álláspontja szerint a jelenlegi országgyűlési biztosi struktí ra kereté-
ben szükséges a V5rvényjavaslat által felvetett szabályozási cdl megvalósítása, új intézmény
letrehozását, illetve az ezzel járó apparátus tűvitást szűkscgtelennek tartotta .
A vitát kovetáen a bizottság a törvényjavaslatot általános vittra ajánlotta (11 i, 1 n, 6 t) .
A bizottság előadója az általános vitában : dr. íjhelyi István alelnűk (MSz
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