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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 szóló, T/11700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében (121 . §-a
(7) bekezdésében) foglaltaknak megfelelően -

bizottsági módosító javaslatot

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2005 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom :

Bizottsági módosító javaslat!
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Javaslat a 2005 . évi káltségvetési előirányzatok módosítására

(Millióforintban, egytizedessel)
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X . Miniszterelnökség

12 Nemzeti Sporthivatal

6 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Sporttevékenység támogatása

4 Versenysport támogatása 1600,0 -100,0 1500,0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1600,0 -100,0 1500.0

6 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Sporttevékenység támogatása

5 Sportegészségügyi és doppingellenes feladatok 0 +100,0 +242 .5

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,5 +100,0 147 5

Megjegyzés:
kapcsolódó
részelőirányzatokat,

a
bevétel vagy

formanyomtatványon

normatívákat
a támogatás

tartalmazó
összegét
tartalmilag-logikailag

is
mellékletek

összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás
módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező

összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat)
melléklet
részletezőmellékletekkel

módosítására
tüntethetőfel (a kiadás

irányuló
továbbá

növelésével
javaslat összefüggésben

a normaszövegben

vagy csökkentésével

szereplő
állhat a törvényjavaslat

összefüggésben

rendelkezésekkel.
más

az előirányzathoz
mellékleteivel. A
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Indokolás

A lakosság egészségmegőrzésében döntő szerepe van a sportegészségügyi hálózatnak, mint a
preventív medicina (megelőző orvoslás) gyakorló ágának . A sportorvosi hálózat keretében a
mindenkori sportirányítás mind az iskoláskorúakat, mind a szabadidő- és versenysportolókat gondozó
sportorvosokat, valamint a válogatott kerettagokat gondozó hálózatot jelentős mértékben támogatta,
hozzájárult fenntartásukhoz. .

A Fair Play és a tiszta felkészülés biztosításához szükséges dopping ellenőrző laboratórium
korszerűsítése és működtetése nem képzelhető el az általános betegbiztosítás terhére .

Az említett feladatok minőségi ellátását a sportról szóló 2004 . évi 1. törvényből és a vonatkozó
végrehajtási rendeleteiből adódóan az NSH-nak is biztosítania kell .

Budapest, 2004 . december .?).

Dr . Bakonyi ibor
elnök
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