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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

1. §

(1)  E  törvény  hatálya  az  1.  mellékletben  felsorolt  ingatlanokra,  az  ezekből  az  ingatlanokból
telekalakítási  eljárások  során  kialakított  ingatlanokra,  a  Hungarian  Open  ATP  World  Tour
tenisztorna (a továbbiakban: tenisztorna) lebonyolításához szorosan kapcsolódó, annak helyszínétől
maximálisan 1,5 km-es távolságban lévő tenisztorna célját szolgáló egyéb ingatlanokra (Honvéd-
tenisztelep),  valamint  a  [Hungarian  Open  ATP World  Tour  ]tenisztorna  [(a  továbbiakban:
tenisztorna) ]megrendezéséhez szükséges, illetve azzal összefüggő, azt kiszolgáló beruházásokra
és felújítási  tevékenységre –  [ide értve ]ideértve  a közterületi,  [közmű]közmű- és árvízvédelmi
beruházásokat is – (a továbbiakban együtt: beruházás), a beruházással összefüggő beszerzésekre és
a  beruházással  összefüggő  közigazgatási  hatósági  eljárásokra,  valamint  a  tenisztorna
megrendezésével és szervezésével összefüggő egyéb beszerzésekre terjed ki.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. §
Módosítás jellege: módosítás

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



2. §

(1)  A  beruházás  építtetője  a  [Magyar  Állam]magyar  állam képviseletében  a  Nemzeti
Sportközpontok[ (a továbbiakban: NSK)].

(2) A tenisztorna megrendezésével kapcsolatos egyes beruházási feladatok (a továbbiakban: projekt)
irányítását és lebonyolítását a 100%-os állami tulajdonban álló Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BMSK
Zrt.),  a  verseny  lebonyolítását  és  rendezését  a  Magyar  Tenisz  Szövetség  [(a  továbbiakban:
MTSZ.) ]végzi.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

3. §

(1) A beruházással, a tenisztorna megvalósításával és szervezésével összefüggésben lebonyolítandó
közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérő minden esetben jogosult a közbeszerzésekről
szóló  2015.  évi  CXLIII.  törvény (a  továbbiakban:  Kbt.)  98.  §  (2)  bekezdés  e)  pontja  szerinti,
rendkívüli  sürgősségre  alapított  hirdetmény  nélküli  tárgyalásos  eljárás  alkalmazására.  A  Kbt.
rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárása esetén

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárások megindításához, az [azzal]azokkal összefüggő
szerződések megkötéséhez és azok módosításához a közbeszerzésekért felelős miniszter engedélye
nem szükséges, és azok szabályosságát a közbeszerzésekért felelős miniszter nem ellenőrzi.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. §
Módosítás jellege: módosítás

(4)  A  beruházással  összefüggésben  a  kulturális  örökség  védelmére  és  az  azzal  összefüggő
közigazgatási hatósági eljárásra jogszabály további [eltéréseket]rendelkezéseket állapíthat meg.

(5)  A  [beruházással  érintett  ingatlanokon  ]létesítményfejlesztési  ingatlanon  a  bontás,  a
földmunka, a mélyalapozás és az [alaplemez készítés ]alaplemez-készítés építési engedély nélkül,
bontás tudomásulvétele nélkül, illetve bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvétele nélkül
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végezhető építési tevékenység.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

5. §

(1) A beruházás területére vonatkozó sajátos településrendezési követelmények, illetve az építési
övezetre  előírt  határértékek a  Budapest  23800/4,  23800/3,  23800/2  és  23800/6  helyrajzi  számú
ingatlanok (továbbiakban: létesítményfejlesztési ingatlan) tekintetében a következőek:

a) a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke 100% (minimum [14.500]14 500 m2 )

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. §
Módosítás jellege: módosítás

9. §

A beruházás  tekintetében  a  beruházás  megvalósításáért  felelős  országos  sportági  szakszövetség
(továbbiakban:  szakszövetség)  bármely  hatóságtól,  közműszolgáltató,  közműnyilvántartó  és
energiaszolgáltató  társaságtól,  az  építtetőtől,  egyéb  állami  tulajdonban  álló  társaságtól,  továbbá
Budapest Főváros Önkormányzatától a beruházással összefüggő ügyben tájékoztatást kérhet, illetve
intézkedés  megtételét  javasolhatja.  Ha  a  közigazgatási  hatóság,  a  közműszolgáltató,  a
közműnyilvántartó  és  energiaszolgáltató  társaság,  az  építtető,  az  egyéb  állami  tulajdonban  álló
társaság, illetve Budapest Főváros Önkormányzata a szakszövetség intézkedési javaslatával nem ért
egyet, akkor az érintett szerv első számú vezetője – önkormányzat esetén a főpolgármester[, illetve
a polgármester] – részletes indoklással ellátott nyilatkozatban közli álláspontját a szakszövetséggel
az intézkedési javaslat  kézhezvételétől  számított  öt  napon belül.  Ha az érintett  szerv irányítását
valamely  miniszter  látja  el,  akkor  az  érintett  szerv  vezetője  és  a  felügyeletet  ellátó  miniszter
együttes,  részletes  indoklással  ellátott  nyilatkozatban  közli  álláspontját  a  szakszövetséggel  az
intézkedési javaslat kézhezvételétől számított öt napon belül.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az e törvény hatálya alá tartozó ingatlanokon megvalósuló beruházás,  [felújítási-]felújítási és
létesítményfejlesztési  tevékenység  a  sportról  szóló  2004.  évi  I.  törvény  49.  §  h)  pontjában
meghatározott,  a  sport  társadalmilag  hasznos  céljainak  megvalósítását  szolgáló  közfeladatnak
minősül.
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Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (1) bekezdés záró szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

12. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
[rendelettel]rendeletben állapítsa meg.

Indokolás 

1. 

Nyelvhelyességi módosítások.

2. 

Kodifikációs és nyelvhelyességi módosítások.

3. 

A Kbt. vonatkozó jogszabályhelyének pontos megjelölése.

4. 

Nyelvhelyességi módosítás.

5. 

Kodifikációs és nyelvhelyességi módosítások.

6. 

Kodifikációs jellegű pontosítás.

7. 

A fővárosi önkormányzat nevében annak főpolgármestere jogosult nyilatkozattételre.

8. 

Nyelvhelyességi módosítás.

9. 

Nyelvhelyességi módosítás.

4


