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Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől sz61ó 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 41 . § (1)-(3) Ъekezdése

alapján а sportról szóló 2004 . évi I. törvény módosításár61 szó 1 6 T/156. számú törvényjavaslathoz а
következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

А törvényjavaslat 2 . § (2) bekezdése а következőkkel egészül ki :

„ А szervező а klubkártya kiváltásának а feltételeként meghatározhatja, hogy а szervező а klubkártya
tulajdonosa személyazonosítása céljából, е személy képmásából, íriszképéből vagy vénalenyomatából
generált, vissza nem fejthető , titkosított, algoritmizált alfanumerikus kódot (továbbiakban : HASH-kód)
kezelhessen. А szervező а klubkártya kiváltásának feltételéül elő írhatja továbbá, hogy az igénylő а rokon i
kapcsolatainak bemutatására szolgáló családfát az 1500-as évekig, valamint erkölcsi bizonyítványt három
generációra visszamenő leg adjon át.А jövedelmi és vagyoni viszonyairól, gazdasági kapcsolatairól tegye n
teljes körű vagyon-és érdekeltsomi nyilatkozatot.А rezsicsökkentés eredményét bemutató valamenny i
közüzemi számlakivonatát, lakossági folyószámlájának kivonatát öt évre visszamen őleg, az Alaptörvény
megvásárolt díszkiadásának Orbán Viktor által személyre szólóan dedikált példányát, továbbá а Fidesz
Magyar Polgári Szövetségben fennálló tagságát igazoló okmányt mutassa be .А klubkártya kiadásának
minden esetben feltételeа legutóbbi három Békemeneten történő részvétel hitelt érdemlő módon történő
gazolása.”

Indokolás

А törvényjavaslatban meghatározott biometrikus adatok nyilvántartása önmagában semmilyen garanciát
nem jelent а rendzavaró személyek sporteseményekről történő távoltartását illetően. А teljes körű
stadionbiztonság csak úgy garantálható, ha а beléptetés feltételrendszere olyan módon kerül megállapításra,
hogy ezen feltételek mentén lényegében senki sem tud részt venni а rendezvényeken, így а világon
egyedüliként а FIDESZ –KDNP Kormánynak köszönhetően megvalósul а 100%-ban rendbontásmente s
stadion, hiszen nézők nélkül még csak egy hangos füttyszó sem hangozhat el . Az intézkedéssel mind а
pályán lév ők, mind pedig а VIP részeken helyet foglalók komfortérzetét növelni lehet . Ezzel együtt

sportszakmai szempontból is hatalmas lépést jelent а javaslat, hiszen a játékosok koncentrációját semmilye n

külső körülmény (bekiabálás, megjegyzés а nézőtérrő l) nem zavarhatja meg . Az indítvány tehát
összhangban van а Kormány tudatos sportlétesítmény-fejlesztési és szurkolási formák elterjesztésér e
vonatkozó törekvéseivel, azok kiteljesedését szolgálja .
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