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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Ifjúsági és sport bizottsága -első helyen kijelölt bizottságként- 
(továbbiakban: Ifjúsági bizottság), valamint Ügyrendi bizottsága, megvitatta a 
„Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentumban 
foglaltaknak az Európai Unió készülő Drogstratégiájával való összehangolását 
előkészítő eseti bizottság létrehozásáról szóló H/11437. számon beterjesztett határozati 
javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott H/11437/3-11. számú módosító javaslatokat. 
 
 Csige Tamás képviselő a H/11437/3. és 8. számú módosító indítványát 
visszavonta, ezért az ajánlás nem tartalmazza. 
 
 
 Megjegyzés: A határozati javaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az 
új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - 
az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz 
igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról 
nem foglalt állást. 
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 Amennyiben a módosító javaslat a határozati javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek 
számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen 
megváltoznak a határozati javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön 
utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó 
észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. 

 Módosításra irányuló határozati javaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 
94. § (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény határozati javaslattal nem 
érintett §-ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen 
kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében 
foglaltakkal..  

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által 
benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról 
egyszerre célszerű dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására 
tesznek javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé. 

 
1. Csige Tamás képviselő a határozati javaslat 1. pontjának a következő 

módosítását javasolja: 
 
„1. Az Országgyűlés a Házszabály 34. §-ának (1) bekezdése és 35. §-a alapján az 
Európai Unió [készülő Drogstratégiájához] Drogstratégiájának készülő Akciótervéhez 
való hatékony és érdembeli hozzájárulása érdekében eseti bizottságot hoz létre, 
amelynek neve: Az „A Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” című 
dokumentumban foglaltaknak az Európai Unió készülő Drogstratégiájával való 
összehangolását előkészítő eseti bizottság (a továbbiakban: Bizottság).” 
 
Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 2. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a H/11437/6. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Ifjúsági biz. támogatja

- az Ügyrendi biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 

2. Csige Tamás képviselő a határozati javaslat 2. pontja 4. és 6. francia 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 
„2. A Bizottság feladata: 

- A „Nemzeti Stratégia a Kábítószer-probléma Visszaszorítására” című 
dokumentumban megfogalmazott stratégiai törekvések alapján az elmúlt négy 
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évben meghozott kormányzati intézkedések áttekintése, eddigi közvetlen és 
esetleges közvetett eredményeinek számba vétele és értékelése. 
- A Nemzeti Stratégiában megfogalmazott rövidtávú célok alapján meghozott 
intézkedések hatékonyságának vizsgálata és értékelése. 
- A Nemzeti Stratégia nemzetközi együttműködést célzó, s azt elősegítő pontjainak 
értékelése. 
- Az Európai Unió [készülő Drogstratégiájának] Drogstratégiája készülő 
Akciótervének áttekintése, ahhoz ajánlások megfogalmazása. 
- A hazai Nemzeti Stratégia és az EU készülő Drogstratégiája 
összehangolhatóságának vizsgálata, s az összehangolás folyamatához ajánlások 
megfogalmazása. 
- Együttműködés Kábítószerügyi Tárcaközi Bizottsággal az Európai Unió 
[Drogstratégiájához] Drogstratégiája készülő Akciótervéhez való szakmai 
hozzájárulás érdekében. 

 
Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a H/11437/7. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Ifjúsági biz. támogatja

- az Ügyrendi biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 

3. Csige Tamás képviselő a határozati javaslat 2. pontjának a következő új 
francia bekezdéssel történő kiegészítését javasolja: 

 
„2. A Bizottság feladata: 

- A „Nemzeti Stratégia a Kábítószer-probléma Visszaszorítására” című 
dokumentumban megfogalmazott stratégiai törekvések alapján az elmúlt négy 
évben meghozott kormányzati intézkedések áttekintése, eddigi közvetlen és 
esetleges közvetett eredményeinek számba vétele és értékelése. 
- A Nemzeti Stratégiában megfogalmazott rövidtávú célok alapján meghozott 
intézkedések hatékonyságának vizsgálata és értékelése. 
- A Nemzeti Stratégia nemzetközi együttműködést célzó, s azt elősegítő pontjainak 
értékelése. 
- Az Európai Unió készülő Drogstratégiájának áttekintése, ahhoz ajánlások 
megfogalmazása. 
- A hazai Nemzeti Stratégia és az EU készülő Drogstratégiája 
összehangolhatóságának vizsgálata, s az összehangolás folyamatához ajánlások 
megfogalmazása. 
- Együttműködés Kábítószerügyi Tárcaközi Bizottsággal az Európai Unió 
Drogstratégiájához való szakmai hozzájárulás érdekében. 
- Az Országgyűlés kábítószerekkel kapcsolatos munkájának a szélesebb 
nyilvánosság felé való kommunikálása, szervezett megjelenítése.” 
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Indokolás: Lásd a H/11437/9. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Ifjúsági biz. támogatja

- az Ügyrendi biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 

4. Csige Tamás képviselő a határozati javaslat 2. pontjának a következő új 
francia bekezdéssel történő kiegészítését javasolja: 

 
„2. A Bizottság feladata: 

- A „Nemzeti Stratégia a Kábítószer-probléma Visszaszorítására” című 
dokumentumban megfogalmazott stratégiai törekvések alapján az elmúlt négy 
évben meghozott kormányzati intézkedések áttekintése, eddigi közvetlen és 
esetleges közvetett eredményeinek számba vétele és értékelése. 
- A Nemzeti Stratégiában megfogalmazott rövidtávú célok alapján meghozott 
intézkedések hatékonyságának vizsgálata és értékelése. 
- A Nemzeti Stratégia nemzetközi együttműködést célzó, s azt elősegítő pontjainak 
értékelése. 
- Az Európai Unió készülő Drogstratégiájának áttekintése, ahhoz ajánlások 
megfogalmazása. 
- A hazai Nemzeti Stratégia és az EU készülő Drogstratégiája 
összehangolhatóságának vizsgálata, s az összehangolás folyamatához ajánlások 
megfogalmazása. 
- Együttműködés Kábítószerügyi Tárcaközi Bizottsággal az Európai Unió 
Drogstratégiájához való szakmai hozzájárulás érdekében. 
- Az Országgyűlés kábítószerekkel kapcsolatos jogalkotó munkájához való 
hozzájárulás, annak nyomon követése és előremozdítása, folyamatos 
minőségellenőrzése, ahhoz további ajánlások megfogalmazása.” 

 
Indokolás: Lásd a H/11437/10. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Ifjúsági biz. támogatja

- az Ügyrendi biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 

5. Az Ifjúsági bizottság a határozati javaslat 3. pontjának a következő 
módosítását javasolja: 

 
„3. A Bizottság munkájáról [országgyűlési határozati javaslat formájában] jelentést 
készít, melyet [első alkalommal legkésőbb 2004. december 13-ig] 2005. június 21-ig 
az Országgyűlés elé terjeszt. Az Országgyűlés a jelentést megtárgyalja, s e tárgyban 
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hozott határozatában dönt a bizottság tevékenységének [további] meghosszabításáról 
vagy megbízatásának megszüntetéséről.” 
 

Indokolás: Lásd a H/11437/11. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Ügyrendi biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 

6. Csige Tamás képviselő a határozati javaslat 3. pontjának a következő 
módosítását javasolja: 

 
„3. A Bizottság munkájáról országgyűlési határozati javaslat formájában jelentést 
készít, melyet első alkalommal legkésőbb [2004. december 13-ig] 2005. június 21-ig 
az Országgyűlés elé terjeszt. Az Országgyűlés a jelentést megtárgyalja, s e tárgyban 
hozott határozatában dönt a bizottság tevékenységének további meghosszabításáról 
vagy megbízatásának megszüntetéséről.” 
 

Indokolás: Lásd a H/11437/5. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Ifjúsági biz. támogatja

- az Ügyrendi biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 

7. Csige Tamás képviselő a határozati javaslat 4. pontjának a következő 
módosítását javasolja: 

 
„4. A Bizottság tagjai: 

A Bizottság [10] 12 tagból áll, 6 országgyűlési képviselő és [4] 6 szakértő 
megoszlásban. 
Az országgyűlési képviselők közül a bizottságba 2 tagot az MSZP, 2 tagot a 
FIDESZ-MPSZ, 1 tagot az SZDSZ, 1 tagot az MDF képviselőcsoportja delegálhat. 
A bizottság elnökét, alelnökét és tagjait az Országgyűlés választja az alábbiak 
szerint: 
Elnök: ................................................................................ (MSZP) 
Alelnök: ............................................................................. (FIDESZ-MPSZ) 
Tagjai: ................................................................................ (MSZP) 
............................................................................................ (FIDESZ-MPSZ) 
............................................................................................ (SZDSZ) 
............................................................................................ (MDF) 

A további [4] 6 nem országgyűlési képviselő szakértői helyre [minden 
képviselőcsoport egy – egy] az MSZP és a FIDESZ-MPSZ képviselőcsoportja két-két 
főt, az SZDSZ és az MDF képviselőcsoportja egy-egy főt javasolhat.  
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Indokolás: Lásd a H/11437/4. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Ifjúsági biz. támogatja

- az Ügyrendi biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. február 28. 
 
 
 

Dr. Bakonyi Tibor s.k., 
az Ifjúsági és sport 
bizottság elnöke 

Dr. Csiha Judit s.k., 
az Ügyrendi  

bizottság elnöke 
 
 


