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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/11437/13-17. számú kapcsolódó módosító 
javaslatokat. 
 

1. Csige Tamás képviselő - kapcsolódva a H/11437/10. számú módosító 
indítványához (H/11437/12. számú ajánlás 4. pontja) - 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. 
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- 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 munkájának figyelemmel 
kísérése és előremozdítása, ahhoz további ajánlások megfogalmazása.” 

 
Indokolás: Lásd a H/11437/13. sz. módosító javaslat indokolását. 

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

- az Ügyrendi biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

2. Pettkó András képviselő – kapcsolódva Csige Tamás képviselő H/11437/4. 
számú módosító indítványához (H/11437/12. számú ajánlás 7. pontja) - a határozati 
javaslat 4. pontjának a következő módosítását javasolja: 

 
„4. A Bizottság tagjai: 

A Bizottság [10] 6 tagból áll[, 6 országgyűlési képviselő és 4 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 nem országgyűlési képviselő szakértői helyre minden 
képviselőcsoport egy – egy főt javasolhat.]” 
 

Indokolás: Lásd a H/11437/14. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja

- az Ügyrendi biz. egyharmada sem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 

3. Az Ifjúsági bizottság a határozati javaslat 5. pontjának elhagyását javasolja 
(a módosító javaslat elfogadása esetén a további pontok számozása értelemszerűen 
változik): 

 
„[5. A Bizottság tagjai munkájukért díjazásban nem részesülnek.]” 
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Indokolás: Lásd a H/11437/16. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Ügyrendi biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 

4. Az Ügyrendi bizottság a határozati javaslat 6. pontjának elhagyását 
javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további pontok számozása 
értelemszerűen változik): 

 
„[6. A Bizottság munkájában – szavazati jog nélkül – részt vállalhatnak a Kormány 
képviselői.]” 
 

Indokolás: Lásd a H/11437/17. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Ifjúsági biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 

5. Az Ifjúsági bizottság a határozati javaslat 6. pontjának a következő 
módosítását javasolja: 

 
„6. A Bizottság munkájában [- szavazati jog nélkül - részt vállalhatnak] a Kormány 
képviselő[i]je a Házszabály 71. §-ának megfelelően vesz részt.” 
 

Indokolás: Lásd a H/11437/15. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Ügyrendi biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
Budapest, 2005. március 8. 
 
 
 

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

Dr. Csiha Judit s.k., 
az Ügyrendi  

bizottság elnöke 


