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

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII.
törvény, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár
feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet átalakította a minisztériumi
struktúrát és a miniszterek feladat- és hatásköreit. A központi államigazgatási szervekről,
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény
pedig újraszabályozta az állami vezetői tisztségeket és feladatokat.
Az Országos Fogyatékosügyi Tanács szervezetének és működésének részletes
szabályairól szóló 67/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) az Országos
Fogyatékosügyi Tanács kormányzati szerveket képviselő tagjait a korábbi minisztériumi
feladatmegosztás szerint határozta meg. Az egyes tárcáknak a Tanács ülésein történő
képviseletére, valamint az elnök és a társelnök akadályoztatása esetén a levezető elnöki
funkció betöltésére pedig legalább szakállamtitkári besorolású személy kijelölését írta elő.
Az előterjesztés célja a Tanács kormányzati szerveket képviselő tagjainak az új
kormányzati feladatmegosztáshoz igazodó megjelölése, valamint az állami vezetői tisztségek
megnevezésének változása okán szükségessé vált módosítások elvégzése.
Az R. módosításával a Tanács kormányzati szervek képviseletében eljáró tagjai
szakterületük szerint kerülnek kijelölésre. A Tanács tagjaként állami vezető vagy miniszteri
biztos, valamint akadályoztatása esetére helyetteseként vezető beosztású személy jelölhető ki.
A levezető elnök a Tanács elnökének, valamint társelnökének együttes akadályoztatása esetén
szintén állami vezető vagy miniszteri biztos lehet.
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A Kormány
...../2011. (… . ... .) Korm.
r e n d e l e t e
az Országos Fogyatékosügyi Tanács szervezetének és működésének részletes
szabályairól szóló 67/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló
1998. évi XXVI. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:
1. §
Az Országos Fogyatékosügyi Tanács szervezetének és működésének részletes
szabályairól szóló 67/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (1a) és (1b) bekezdéssel
egészül ki:
„(1) Az Országos Fogyatékosügyi Tanács (a továbbiakban: Tanács) elnökeként a
Kormány a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős minisztert jelöli ki.
(1a) A Tanács Fot. 25. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a kormányzati szerveket
képviselő tizenkét tagja a következő:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

a szociálpolitikai és a társadalmi esélyegyenlőség előmozdítása,
az egészségügyi és egészségbiztosítási,
az oktatási,
a kulturális,
a sportpolitikai,
az igazságügyi,
az egyenlő bánásmód biztosítása, a társadalmi felzárkózás elősegítése, a társadalmi és
civil kapcsolatok fejlesztése és az egyházakkal való kapcsolattartás,
az államháztartási és adópolitikai,
a foglalkoztatáspolitikai, szakképzési és felnőttképzési,
a helyi önkormányzati, építésügyi, településfejlesztési és településrendezési,
a közlekedési,
az elektronikus hírközlési, audiovizuális politikai és informatikai

szakterület képviseletében a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter által kijelölt egy-egy
állami vezető vagy miniszteri biztos.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.
3

(1b) Az (1a) bekezdés szerinti tag, valamint az 5. § (3) bekezdése szerinti, a tag
általános helyettesítésére kijelölt személy kijelöléséről szóló dokumentumot a Tanács
elnökének meg kell küldeni.”
2. §
(1) Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Tanács üléseit az elnök, akadályoztatása esetén a Fot. 25. § (3) bekezdése
szerinti társelnök, az ő akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt állami vezető vagy
miniszteri biztos (a továbbiakban együtt: levezető elnök) vezeti.”
(2) Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az 1. § (1a) bekezdése szerinti tagot akadályoztatása esetén az őt kijelölő
miniszter által a tag általános helyettesítésére írásban kijelölt vezető beosztású
kormánytisztviselő helyettesítheti.”
3. §
Hatályát veszti az R.
a) 3. § (1) bekezdésének második mondata,
b) 5. § (2) bekezdése,
c) 7. § (4) bekezdés második mondatában a „ ,az 5. § (3) bekezdése szerinti
felhatalmazásokat” szövegrész.
4. §
E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba és az azt követő napon
hatályát veszti.

