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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Kulturális bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.)  OGY  határozat  45.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  A sportról  szóló  2004.  évi  I.  törvény
módosításáról szóló  T/3371.  számú  törvényjavaslathoz az  alábbi  részletes  vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1.
4. § - Stv. 4/A. § (1) 
bekezdés

… nyújtása[,] mint…

2.
4. § - Stv. 4/A. § (2) 
bekezdés h) pont

…érdekében [rendelkezésre állási ]rendelkezésreállási 
helyére …

3.
4. § - Stv. 4/A. § (3) 
bekezdés 9. pont

… [táplálék-kiegészítők]táplálékkiegészítők,…

4.
4. § - Stv. 4/A. § (3) 
bekezdés 14. pont

… nyálminta[,] vagy…

5.
4. § - Stv. 4/A. § (4) 
bekezdés a) pont

…érintett [a ]sportoló …

6.
4. § - Stv. 4/A. § (4) 
bekezdés d) pont

…doppingeljárásban [résztvevő ]részt vevő személy …

7.
6. § (1) bekezdés - Stv. 8. 
§ (1) bekezdés

… feltéve, hogy…

8.
6. § (2) bekezdés - Stv. 8. 
§ (2) bekezdés f) pont

… munkanapnál[,] vagy…

9.
8. § - Stv. 15/A. § (2) 
bekezdés

…sportakadémia [sportág-specifikus]sportágspecifikus,…

…a [tehetség-kiválasztásról, –
gondozásról]tehetségkiválasztásról, -gondozásról és [–
fejlesztésről]-fejlesztésről.…



Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

10.
13. § (2) bekezdés - Stv. 
33. § (2) bekezdés d) pont

… [mely]amely a…

11.
18. § - Stv. 50. § (3) 
bekezdés d) pont

… [Paralimpia, Siketlimpia]paralimpia, siketlimpia és…

12.
25. § - Stv. 61. § (3) 
bekezdés

…számított [egy éves ]egyéves jogvesztő …

13.
32. § (1) bekezdés - Stv. 
70. § (3) bekezdés

…meghatározott [–megkülönböztető ]– megkülönböztető 
ruhát,…

14.
33. § (3) bekezdés - Stv. 
71. § (3) bekezdés

… feltéve, hogy…

15.
34. § (2) bekezdés - Stv. 
72. § (2a) bekezdés

…de a jegyértékesítés …

Indokolás

1. Nyelvhelyességi pontosítás. 
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