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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Ifjúsági és sport bizottsága (továbbiakban: Ifjúsági bizottság) – első 
helyen kijelölt bizottságként –, valamint Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: 
Költségvetési bizottság) megvitatta a Nemzeti Sporthivatal felügyeletének változásával 
összefüggésben szükséges törvénymódosításokról szóló, T/14240. számon beterjesztett 
törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/14240/3-6. számú módosító javaslatokat. 
 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat 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. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat 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.  
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 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal 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.  Szalay Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. §-ának és az azt megelőző címnek az 
elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása 
értelemszerűen változik): 
 

"[A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása 
 

1. § 
 
 A sportról szóló 2004. évi 1. törvény 
 
 a) 38. §-a (4) bekezdésének bevezető rendelkezésében és 56. §-ának (2) 
bekezdésében a „Miniszterelnökség” szövegrész helyébe a „Belügyminisztérium” 
szövegrész lép; 
 
 b) 48. §-a (4) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 „A kuratórium két tagját a MOB, egy tagját a Nemzeti Sportszövetség, egy tagját 
a Nemzeti Szabadidősport Szövetség, egy tagját a Fogyatékosok Nemzeti 
Sportszövetsége, egy tagját az MPB, egy tagját a Sportegyesületek Országos Szövetsége, 
két tagját az NSH elnökének – a belügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) útján tett 
– javaslatára a Kormány nevezi ki, akik közül egy főre a diáksport és a főiskolai-
egyetemi sport sportszövetségei tesznek javaslatot.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/14240/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

2.  Szalay Ferenc képviselő a törvényjavaslat 2. §-ának és az azt megelőző címnek az 
elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása 
értelemszerűen változik): 
 

 "[Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 
1996. évi LXV. törvény módosítása 
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2. § 

 
 Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi 
LXV. törvény 5. §-ának (4) bekezdésében a „Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter” 
szövegrész helyébe a „belügyminiszter” szövegrész lép.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/14240/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

3.  Szijjártó Péter képviselő a törvényjavaslat 3. §-ának és az azt megelőző címnek 
az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása 
értelemszerűen változik): 
 

 "[A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 
2004. évi CXXXV törvény módosítása 

 
3. § 

 
 A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. 
törvény 
 
 a) 13. §-ának (4) bekezdésében a „X. Miniszterelnökség fejezet, 12. cím” 
szövegrész helyébe a „XI. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím” szövegrész lép; 
 
 b) 52. §-ának (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 „52. § (1) Az I. Országgyűlés fejezeten belül a Hivatal gazdasági főigazgatójának, 
a X. Miniszterelnökség fejezeten belül a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternek, a 
XXII. Pénzügyminisztérium fejezeten belül a pénzügyminiszternek – mint a fejezet 
felügyeletét ellátó szerv vezetőjének – tervezési, előirányzat-módosítási, -felhasználási, 
beszámolási, információszolgáltatási, ellenőrzési kötelezettsége és joga nem terjed ki az 
I. Országgyűlés fejezet, 5. Közbeszerzések Tanácsa cím, a X. Miniszterelnökség fejezet, 
10. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím, 11. Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím, 
illetőleg a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 13. Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelete cím előirányzatokra. 
 
 (2) Az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket az I. Országgyűlés 
fejezet, 5. Közbeszerzések Tanácsa cím felett a Tanács elnöke, a X. Miniszterelnökség 
fejezeten belül a 10. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím esetében a szervezet elnöke, a 
XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 13. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete cím 
felett a Felügyeleti Tanács elnöke látja el. 
 A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter a 11. Polgári Nemzetbiztonsági 
Szolgálatok cím felett ugyanezen jogkört a szolgálatok irányításában közreműködő 
politikai államtitkár útján gyakorolja.” 
 c) 50. §-ának (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „(13) Az Országgyűlés felhatalmazza a belügyminisztert, hogy a 
pénzügyminiszter előzetes egyetértésével az előre nem tervezett nemzetközi feladatok 
végrehajtása céljából, illetve a Nemzeti Sporthivatal felügyeletének megváltozásával 
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összefüggésben a XI. Belügyminisztérium fejezet címei, alcímei között – beleértve a 
címen belüli kiemelt előirányzatokat is – indokolt esetben átcsoportosítást hajtson 
végre.” 
 d) 1. számú mellékletének XI. Belügyminisztérium fejezete – a 19. címet követően 
– kiegészül a X. Miniszterelnökség fejezet 12. címének megfelelő rendelkezéseket 
magában foglaló 20. címmel.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/14240/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

4.  Török Zsolt képviselő a törvényjavaslat 4. § (2) bekezdését új a) ponttal 
kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerűen változik): 
 
 "(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti; 
 a) a sportról szóló 2004. évi I. törvény 38. §-ának (4) bekezdésében és 56. §-ának (2) 
bekezdésében a „fejezeti jogosítványokkal rendelkező” szövegrész ;
 b) a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 
1. számú melléklete X. Miniszterelnökség fejezetének 12. címe és a címhez tartozó 
előirányzatok." 
 

Indokolás: Lásd a T/14240/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési 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 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  

 bizottság elnöke 
 
 
 


