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A Magyar Sport Napjáról, a Magyar Parasport Napjáról és a Magyar Diáksport
Napjáról szóló határozati javaslat

(H/18211. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a határozati javaslat részletes vitáját.

A bizottság a határozati javaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében  szereplő  módosító  javaslatot,  megvizsgálva  egyben  azt  is,  hogy az  megfelel-e  a
HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot nem fogalmazott meg.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – a támogatott képviselői módosító javaslatot
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a határozati javaslat részletes vitáját 2017. 11. 21. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)
Módosítópont: H/18211/3/1.
Határozati javaslat érintett rendelkezése: preambulum
Módosítás jellege: módosítás

Magyarország  Országgyűlése  -  a  sportolók, a  parasportolók  és  a  [parasportolók  ]hallássérült
sportolók  megbecsülése  érdekében  -  felismerve  és  tudva  azt,  hogy  a  sport, a  parasport  és  a
[parasport]siketsport presztízsének emelését minden eszközzel segíteni kell, valamint azért, hogy
minél több diákot rendszeres testmozgásra ösztönözzön,

H/18211/3/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem nyilatkozott
- a Kormány képviselője nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)
Módosítópont: H/18211/3/2.
Határozati javaslat érintett rendelkezése: Új 3. Pont
Módosítás jellege: kiegészítés

3. a Siketek Sport Club 1912-ben történt megalakulásának napját, június 2-át a Magyar Siketsport
Napjává,

H/18211/3/1-2. sz. 
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Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem nyilatkozott
- a Kormány képviselője nem ért egyet

(tárcaálláspont)
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