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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 5 perc)

Elnöki megnyitó

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok szeretettel
köszöntök mindenkit a sport- és turisztikai bizottság mai alakuló ülésén. Köszönöm szépen,
hogy a képviselőtársaim a rövid határidő ellenére el tudtak jönni a mai alakuló ülésre, hiszen a
parlament döntését követően, amikor felálltak a bizottságok, pénteken tudtuk kiküldeni a mai
ülésre szóló meghívót.

A mai ülésünk igazából technikai jellegű. Tehát az albizottságok esetleges felállításán
kívül néhány technikai, a bizottság működésével kapcsolatos információt szeretnék
megosztani a képviselőtársaimmal, illetve az egyebek között, ha valakinek van felvetése, arról
tudunk majd tárgyalni.

Képviselőtársaim kaptak egy csomagot, amelyben van néhány alapvető információ és
tudnivaló. Egyrészt a bizottság tagjainak névsora, alul a bizottsági titkárság elérhetőségeivel.
Ha bárkinek bármilyen problémája, kérdése akad, Bárdossy Tamás kollégám, illetve Sirkó
Jánosné, Éva állnak rendelkezésre a bizottsági elnöki titkárságon. Elsősorban nyilván azoknak
a képviselőknek fontos ez, akik új tagjai a bizottságnak.

Továbbá vannak még adatlapok: az egyik egy képviselői adatlap, ami ahhoz
szükséges, hogy a bizottság működése során minden információval magunk is rendelkezzünk.
A másik egy eseti képviseleti megbízás. Nyilván a képviselőtársaim tudják, hogy a
Házszabály értelmében az a képviselő, aki nem tud jelen lenni a bizottsági ülésen, egy
képviselőtársát meghatalmazhatja azzal, hogy helyette a napirendek kérdéseiben szavazzon.
Ehhez arra van szükség, hogy az ülés kezdetéig ez az aláírt meghatalmazás a bizottság
titkárságára eljusson, vagy legkésőbb itt az ülésen ezt számunkra átnyújtsák. Lesz majd még
egy olyan adatlap - ezt a későbbiek során fogjuk kiküldeni -, amely a parlament
sportegyesületének a megalakulását követően különböző sportágakban a képviselők számára
lehetőséget biztosít a rendszeres testedzésre. Majd arra kérek mindenkit, hogy azt is küldje
vissza, hogy lássuk, kit milyen rendezvényre tudunk majd meghívni, illetve mindenkit
pontosan tudjunk tájékoztatni arról, hogy hol, milyen edzési lehetőségek állnak rendelkezésre
a parlamenti sportegyesület tagjainak.

A parlament döntése értelmében bizottságunk 18 fős, az üléstermünk ez, az
520. számú tanácsterem, a bizottsági titkárság irodája egyelőre a 637. alatt van, de ez
rövidesen változni fog, és minden bizonnyal az 5. emeletre fogunk majd költözni, a
környezetvédelmi bizottság eddigi elnökségi irodáit fogjuk birtokba venni. Erről is mindenkit
időben értesíteni és tájékoztatni fogunk.

A parlamenti döntés értelmében a bizottság alelnökei: Szalay Ferenc képviselőtársam
a Fidesz-frakcióból, illetve Zakó László képviselő úr a Jobbik parlamenti frakciójából. A
bizottság tagjait pedig mindenki a mai ülés alkalmával, illetve az ülést követően személyesen
is megismerheti.

Az albizottságok megalakítása

Ennyit szerettem volna bevezető információként elmondani, a kérdésem pedig az,
hogy az albizottságok létrehozása tekintetében van-e konkrét javaslatuk. Egy albizottság
létrehozása kötelező, ez az ellenőrző albizottság, amelynek eddig hagyományosan ellenzéki
vezetője volt. Emellett működött egy sport albizottság, egy egészségturizmus albizottság, egy
a kastélyok, várak falusi turizmussal foglalkozó, egy vendéglátással, illetve egy európai uniós
kapcsolatokkal foglalkozó albizottság - nagyon sok. Jellemzi az elmúlt időszakot, hogy
ezekből az albizottságokból igazán egy vagy kettő végzett érdemi munkát. Arra kérem a
képviselőtársaimat, hogy abban az esetben tegyenek javaslatot albizottság működésére, ha
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abban aktívan és tevékenyen részt is kívánnak vállalni. Értelemszerűen akkor van értelme egy
albizottságnak, ha abba legalább három tag jelentkezik, és abban munkát végez.

Három albizottság felállítását javasolnám mindenképpen. Az egyik az ellenőrző
albizottság, amelyhez személyi javaslatokat várnék, illetve jelentkezést arra vonatkozóan,
hogy kik szeretnének ebben tevékenyen dolgozni. Kovács Ferenc képviselőtársunk jelezte,
hogy a kastélyok, várak, falusi turizmus albizottság további munkáját szeretné folytatni, tehát
második albizottságként ez működne. Illetve Horváth László képviselőtársunk jelezte, hogy
az elmúlt 8 év kormányzati visszaéléseit vizsgáló albizottság létrehozását szeretné
kezdeményezni. Úgyhogy egyelőre ez a három albizottság az, amelyre konkrét javaslat
érkezett.

Kérdezem a képviselőtársaimat, van-e egyéb javaslatuk, illetve a felsorolt
albizottságokba jelentkeznének-e.

(Jelzésre.) Parancsoljon, képviselő úr!

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Szilágyi György vagyok. Egyrészt jelentkezni
szeretnék a kormányzati visszaéléseket vizsgáló albizottságba, szívesen részt vennék a
munkában, másrészt javaslatom lenne egy albizottság létrehozására, amelyet úgy határoztam
meg, hogy labdarúgás, sportlétesítmények és stadionok rendje albizottság.

Azért tartanám fontosnak ennek az albizottságnak a létrehozását, mint sportbizottság,
lévén, hogy Magyarországon - és szerte a világon - a legnépszerűbb sportág a labdarúgás, és
az elmúlt időszakban nem úgy működtek a labdarúgással kapcsolatos dolgok az országban,
mint ahogy kellett volna. Nagyon fontos a sportlétesítmények ügye, hiszen ez a sport
szerteágazó terület, itt nem csak az ingatlanhelyzetről, a sportlétesítmények megszűnéséről
kell beszélni, felvetődött különböző ingatlanpanamák lehetősége, és a sportszerű felhasználás
sem mindig valósult meg, amikor különböző ingatlancserék voltak, illetve a
sportlétesítmények minél jobb kihasználása is fontos lenne, gondolok itt a tömegsportra -
most már szabadidős sportnak hívjuk. Hogy egy példát mondjak: ma például, ha valaki
Budapesten kulturált körülmények között futni szeretne, ezt egyedül a Margit-szigeten teheti
meg. Ezzel szemben a Puskás Ferenc Stadion szinte egész évben ott áll kihasználatlanul a
rekortánnal. Véleményem szerint ki lehetne dolgozni egy olyan lehetőséget, hogy kevés
anyagi ráfordítással meg lehetne nyitni a nagyközönség előtt a Puskás Ferenc Stadiont, ahol
bizonyos őrzéssel és minden mással az emberek akár az esti órákig is sportolni tudnának.

Az albizottság utolsó pontja, a stadionok rendje. 1993-ban volt már egy UEFA-ajánlás
a stadionok rendjével kapcsolatosan, amiből egy-két momentumot vett csak át, egy-két dolgot
emelt csak ki a Magyar Labdarúgó Szövetség, amikor ott dolgoztam. Ilyen volt többek között
a biztonsági szolgálatok vezetésére utaló momentum, de azt mondom, hogy még nagyon-
nagyon sok dolog lenne. Ha önök közül járt valaki külföldön sporteseményen, akkor nagyon
jól tudja, hogy teljesen más körülmények között tud részt venni külföldön egy
sporteseményen, mint Magyarországon. Nekem meggyőződésem, hogy akár a nézőtéri
erőszakossághoz, vagy azokhoz a dolgokhoz, amelyek a sport kapcsán negatív értelemben
jelennek meg, hozzátartozik, hogy milyen a stadionok rendje, mennyire vannak világos és
érthető szabályok. Meggyőződésem, hogy ugyanaz az ember teljesen másként viselkedik egy
színházban és egy kocsmában. Tehát ez nagyon fontos terület, nagyon fontos kérdés.

Csak egy-két dolgot: ha valaki volt mostanában stadionban, elég csak a WC-k
állapotát megemlíteni; nem hiszem, hogy bárki nyugodt szívvel kivinné a feleségét és
beengedné az illemhelyre. Angliával szoktak példálózni, ott a legfontosabb dolog az volt,
hogy rend lett a stadionokban, hogy világos szabályokat adtak a nézőknek, és ezeket a
szabályokat be is tartatták.

Tehát ebben szeretnék dolgozni és javaslatokat tenni majd a sportbizottság felé, ezért
javasolom ennek az albizottságnak a létrehozását.
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ELNÖK: Köszönöm szépen Szilágyi képviselő úrnak. A felvetett kérdések egyébként
- mármint témakör szempontjából - olyanok, amelyet a főbizottság amúgy is fog tárgyalni.
Azon érdemes gondolkodni, hogy egy önálló sport albizottságot érdemes létrehozni, tehát
nem feltétlenül ezzel a névvel, ahogy a képviselő úr említette, mert ezek fontos kérdések, de a
vizsgálatukon és az esetleges megoldási javaslatok megfogalmazásán túl nyilván egyéb
sportügyek is felmerülnek majd a bizottság hatáskörében. Azt kell mérlegelni, hogy ehhez
kell-e egy külön albizottság, vagy pedig a főbizottság napirendi pontjai között ezt meg tudjuk
tárgyalni, de ez majd későbbi döntés kérdése.

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Ha megengedi, elnök úr, azért tartanám fontosnak ezt
az albizottságot, mert a sportbizottságnak azért nagyon kiterjedt és nagyon sokrétű feladata
lesz. Azt gondolom, egy albizottság elő tudná készíteni a fontosabb dolgokat, és nagyon
sokkal mélyebben tudna foglalkozni a dolgokkal, mintha csak a sportbizottság ülése
foglalkozna ezekkel a kérdésekkel.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e további hozzászólási igény, észrevétel?
(Jelzésre.) Alelnök úr!

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Nem tudom, sort kerítünk-e a mai
ülésen a gyors, rövid bemutatkozásra, mert akkor ennek szellemében kezdeném a
hozzászólást.

ELNÖK: Amennyiben erre igény mutatkozik, bárki bemutatkozhat nyilván, hiszen
teret adunk ennek a bizottsági ülésen.

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Ezt most egy percben megteszem. Zakó László
vagyok Nagykanizsáról, Zala megyei területi listás, jobbikos képviselő. 1998-2002 között már
voltam a parlament tagja, akkor a gazdasági bizottság alelnöke és az ifjúsági és sportbizottság
tagja voltam. A Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdőben voltam általános
igazgatóhelyettes 6 évig, előtte a Mol Hotels Részvénytársaságnál voltam főmunkatárs.

Talán a bizottság névösszetételéből magamat a turisztikai vonatkozása mellé teszem,
és miután az albizottsági struktúra szerint úgy látom, hogy - nevében legalábbis - a sport
eddig még nem szerepelt, javasolom Szilágyi György képviselőtársunk javaslatának az
elfogadását.

Köszönöm, egyelőre ennyi.

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Van-e további javaslat, elképzelés az
albizottságokkal kapcsolatban? (Jelzésre.) Szalay Ferenc alelnök úr, öné a szó.

SZALAY FERENC (Fidesz): Azt gondolom az előbbi felvetésről, a sport-, vagy nem
tudom, pontosan milyen nevű albizottságról, hogy csak olyan dolgokra hozzunk létre
albizottságot, aminek lesz igazából feladata is. Szerintem a bizottságunknak sportügyekben
nem lesz annyi feladata, hogy ne tudna megbirkózni a stadionokkal kapcsolatos vagy
bármilyen más kérdésekkel.

Tehát azt javasolom, hogy ez ügyben ne legyen albizottság, hanem a bizottság elé
kerülő anyagokat tárgyaljuk végig és oldjuk meg. Ez a tapasztalat az elmúlt időszakból, hogy
igenis meg tudjuk oldani ezeket a feladatokat normálisan, bizottsági ülésen, tehát felesleges
aprózni az erőnket és a feladatainkat.



- 8 -

ELNÖK: Köszönöm. Van-e további, az albizottsági struktúrát érintő felvetés,
hozzászólás? (Jelzésre.) Szilágyi képviselő úr!

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Csak válaszolni szeretnék. Elnök úr említette az
elején, hogy több albizottság működött az előző ciklusban is, és úgy működtek, voltak olyan
albizottságok, amelyek nem is folytattak érdemi munkát, mégis megalakulhattak. Nem értem,
hogy miért ne alakulhatna meg egy olyan albizottság, amelyben - mint kifejeztem - munkát és
tartalmat szeretnénk az albizottság mögé tenni. Tehát nem értem, miért ne foglalkozhatna egy
albizottság olyan kérdésekkel, amelyekkel később a sportbizottság is foglalkozni fog.
Meggyőződésem, hogy ez csak segítené ezeknek az ügyeknek az előremozdítását.

ELNÖK: Köszönöm. A bizottság majd nyilván dönt, hogy a javaslatot támogatja-e
vagy sem.

Kérdezem, hogy az ellenőrző albizottság elnöki pozíciójára érkezhet-e javaslat. Ha az
ellenzéki képviselők számát tekintjük, 6 ellenzéki képviselője van a bizottságnak, 3 fő az
MSZP részéről, 2 fő a Jobbik és 1 fő a Lehet Más a Politika részéről. A Magyar Szocialista
Párt képviselőitől kérdezem - miután ők vannak legnagyobb számban -, van-e javaslatuk az
ellenőrző bizottság vezetésére, vagy egy következő ülésig kérnek esetleg időt arra, hogy
egymás között ezt egyeztessék az ellenzéki képviselők. (Horváth András Tibor: Később.)
Köszönöm szépen. Akkor kérni fogom önöket, hogy jövő hétre, a következő bizottsági ülésig
egyeztetést folytassanak, és elnökre és tagokra is javaslatot tegyenek.

Az elmúlt nyolc év kormányzati visszaéléseit vizsgáló albizottság tekintetében már
konkrét jelentkezések történtek: Horváth Lászlót javasolnám az albizottság elnökének,
mellette Szalay Ferenc és Hadházy Sándor képviselő urak, illetve Szilágyi György
jelentkeztek az albizottság munkájába.

Kérdezem, van-e egyéb jelentkező, aki ebben az albizottságban részt kívánna venni.
(Nincs jelzés.) Nincs, köszönöm.

Döntés az elmúlt nyolc év kormányzati visszaéléseit vizsgáló albizottság létrehozásáról,
elnökéről és tagjairól

Két döntést kell hoznunk. Egyrészt, hogy a bizottság támogatja ennek az
albizottságnak a létrehozását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)
Köszönöm szépen. Van-e ellenvélemény? (Szavazás.) Egy ellenszavazat. Ki tartózkodott?
(Nincs jelzés.) 15 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal a bizottság elfogadta az albizottság
felállítását.

A tagok tekintetében: Horváth László úr lenne az albizottság elnöke. Aki a javaslatot
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 14 igen szavazat.
Ellenvélemény? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodás. Tehát a bizottság
14 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett Horváth Lászlót megválasztotta.

Szilágyi György, Szalay Ferenc és Hadházy Sándor urakat az albizottság tagjaként
megválasztja-e a bizottság? Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.)
Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodás
mellett 14 igen szavazattal, a bizottság elfogadta az albizottság összetételét.

(Jelzésre.) Lasztovicza képviselő úr!

LASZTOVICZA JENŐ (Fidesz): Azt szeretném kérdezni, hogy ha nem is vagyunk
tagjai ennek az albizottságnak, de vannak adott kérdések, abban a munkában - gondolom -
részt vehet más is.
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ELNÖK: Természetesen. Az albizottság ülése - ugyanúgy, ahogy egyébként a
bizottság ülése is - országgyűlési képviselők számára nyilvános, tehát arról a képviselőtársaim
tájékoztatást fognak kapni, és amennyiben olyan kérdés szerepel az albizottság napirendjén,
amely fontos az önök számára, akkor azon természetesen részt vehetnek.

(Jelzésre.) Szalay Ferenc alelnök úr kért szót. Öné a szó, alelnök úr.

SZALAY FERENC (Fidesz): Ez fordítva is így van. Tehát - és itt visszacsatolnék az
előző javaslatra, a nem is tudom, milyen nevű albizottság létrehozására - ha innen van a
bizottságnak valamiféle jelzése az albizottság felé, az is működhet, és visszafelé is. Tehát
együtt, egymással tud működni.

ELNÖK: Köszönöm. Érkezett még egy javaslat Szilágyi György részéről, a
labdarúgással, sportlétesítményekkel és stadionok rendjével foglalkozó albizottság felállítását
kezdeményezi.

Megfontolásra javasolnám, képviselő úr, hogy gondoljuk végig a következő ülésig, ha
nem találja annyira sürgetőnek a kérdést. De természetesen, miután javaslat, szavazhatunk
erről most is. Fontoljuk meg, hogy milyen egyéb ügyek vannak még, amelyek esetleg a sport
terén felmerülhetnek, amelyeket külön egy albizottságnak kell vizsgálni, akkor viszont nem
feltétlenül ezen a néven, hanem sport albizottságként működjön-e egy olyan albizottság,
amely többek között ezt a három területet, amiről a képviselő úr is beszélt, kezelhetné. Ha ezt
a javaslatomat elfogadja, akkor a következő ülésen visszahozzuk, ha ragaszkodik ahhoz, hogy
erről szavazzunk, akkor most szavaz erről a bizottság. Ügyrendi kérdésem van önhöz.

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Elfogadom, hogy a következő ülésig átgondolja
mindenki. Annyit fűznék csak hozzá, hogy azért szeretném, ha meg lennének határozva
pontosan azok a feladatkörök, amelyeket ez az albizottság végezni fog, hiszen az, hogy sport
albizottság, nagyon tág fogalom, abba azért nagyon sok minden belefér, én pedig konkrétan
ezekkel a kérdéskörökkel szeretnék foglalkozni ebben az albizottságban.

ELNÖK: Köszönöm. Természetesen, ha az albizottság feláll, saját maga határozhatja
meg az ügyrendjét. Ezek a kérdések pedig, amelyeket a képviselő úr felvetett, mind olyan
súlyúak, amelyekkel amúgy is foglakozunk a főbizottságban. A következő bizottsági ülésre
megkapják a képviselőtársaim azt a javaslatcsomagot, amely a bizottság működésének
várható napirendjeit tartalmazza. Sőt, minden képviselőtársamat kérni fogom arra, hogy
javaslatokat tegyenek arra vonatkozóan, hogy a következő időszakban - tehát a parlament
nyárig tartó ülésszakán - a bizottságunk milyen kérdésekkel foglalkozzon.

Rendben, a következő ülésre akkor visszahozom ezt a kérdést is. Van-e az
albizottságokkal kapcsolatban egyéb észrevétel, javaslat? (Jelzésre.) Alelnök úr, öné a szó.

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. A kastélyok, várak, falusi turizmus
albizottságról még nem beszéltünk, ebben szeretnék szerepet vállalni, ezennel jelentkezem is
a tagok közé.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e esetleg más jelentkező ebbe az albizottságba?
(Nincs jelzés.) Kovács Ferenc képviselőtársunk nem érkezett meg, de Bús Balázs képviselő úr
jelezte még a szándékát. Ezzel a háromfős albizottság gyakorlatilag létre is tud jönni. Horváth
László képviselő úr is jelentkezett.
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Döntés a kastélyok, várak, falusi turizmus albizottság létrehozásáról, elnökéről és
tagjairól

Aki egyetért azzal, hogy a kastélyok, várak, falusi turizmus albizottság létrejöjjön,
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény, tartózkodás
nem volt, a bizottság egyhangú döntéssel létrehozza az albizottságot.

Aki egyetért azzal, hogy Kovács Ferenc képviselőtársunk - aki vállalja ezt a
megbízatást - vezesse az albizottságot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm
szépen. Ellenvélemény? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a
bizottság elfogadta.

Aki elfogadja, hogy Zakó László, Bús Balázs és Horváth László képviselő urak
legyenek tagjai ennek az albizottságnak, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Köszönöm.
Ellenvélemény, tartózkodás nem volt, tehát a második albizottságát is felállította a
bizottságunk.

Ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban van-e további észrevétel? (Nincs jelzés.)
Amennyiben nincs, ezt a napirendi pontot lezárom.

Egyebek

Kérdezem, hogy az egyebek között van-e valakinek észrevétele, hozzászólása?
(Jelzésre.) Kukorelly képviselő úr!

KUKORELLY ENDRE (LMP): Később is lehet csatlakozni az albizottsághoz?

ELNÖK: Természetesen, bármikor, ha van ilyen igény a képviselők részéről, azt lehet
jelezni menet közben is, sőt a későbbiekben is lehet, ha eljön az az időszak, hogy szükség van
egy időszakos vagy állandóan működő albizottságra, ezt a kérdéskört bármikor napirendre
vehetjük.

Van-e még valami az egyebek között? (Jelzésre.) Zakó László alelnök úr!

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Az egyebek kategóriában szeretném megkérdezni, van-e a
bizottságnak kialakult - akár ciklusokon átívelő - hagyománya arra nézve, hogy mikor tartja
az üléseit, mert akkor az ember úgy rendezkedik be hosszú távra, hogy tudja előre, általában
melyik napra esik a bizottság ülése.

ELNÖK: Amíg a hétfő-kedd-szerdai ülésrend volt, keddi napokon délelőtt tartottuk a
bizottsági ülésünket. Most a házbizottság egyelőre csak az erre a hétre vonatkozó
forgatókönyvet állította fel. A jövő héten számítani lehet arra, hogy minden nap lesz
parlamenti ülés. Igyekszem úgy összehívni majd a bizottsági ülést akkor is, hogy azon a
napon tartsuk a bizottsági ülést, amikor egyébként érdemi parlamenti munka is folyik, hogy
ne kelljen külön ezért utaznia a vidéki képviselőknek.

Amikor feláll a parlamenti menetrend, akkor tudunk mi is egy kialakult ütemben
ehhez alkalmazkodni. Erre egyelőre még várni kell, de amint látni fogom a házbizottsági
döntések kapcsán, hogy hogyan fog ülésezni a parlament, ahhoz igyekszem igazítani, hogy
legyen állandó ülésnapunk állandó időpontban, akkor arra mindenki előre fel tud készülni.

(Jelzésre.) Parancsoljon, képviselő úré a szó.

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Elnézést kérek, hogy ennyit beszélek, ennyiszer
magamhoz ragadom a szót. Különböző frakciókban ülünk, és mindannyian politikusok
vagyunk, szeretném kifejezni abbéli óhajomat és elvárásomat - ami engem nem fog
befolyásolni ebben a munkában -, ami közhely, hogy a sport legyen politikamentes.
Szeretném, ha a sportbizottság ülésein elsősorban nem az határozná meg majd a döntéseinket,
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hogy ki milyen frakcióban ül, ki milyen politikai beállítottságú, hanem tényleg a javaslatok
szerint, és megpróbálhatnánk a szerint együtt dolgozni, hogy a sportot megpróbáljuk minél
inkább jobbá tenni ebben az országban. Mert azt gondolom, az elmúlt időszakban sajnos elég
mostoha körülmények jártak a sport területén.

Tehát ki szeretném fejezni azt, hogy a Jobbik frakciója nyitott lesz minden kérdésre,
nyitott lesz minden problémára, teljesen függetlenül attól, hogy ezt a problémát milyen
frakcióban ülő képviselőtárs fogja felvetni, és csak a sport érdekeit fogja szem előtt tartani.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Képviselő úr, a bizottságunkat eddig is ez jellemezte egyébként. A
parlamenti bizottságok közül - 18 parlamenti bizottság működött az elmúlt ciklusban -
szerintem a mi bizottságunk volt az, ahol a legkevesebb politikai vita volt. Azok a
képviselőtársaim, akik a bizottság tagjai voltak, ezt alá tudják támasztani. Nyilvánvalóan
mindkét terület olyan egyébként - a turizmus is alapvetően, a béke iparágának is nevezik a
szakmabeliek -, ahol nagyon nagy a baj, és elég komoly és erőteljes összefogásra van szükség
ahhoz, hogy ezen változtatni tudjunk. Tehát mi a magunk részéről nyilván nyitottak leszünk
erre, amit a bizottság ügyrendje meg fog határozni, nagyon szigorúan és határozottan annak
megfelelően fogom az üléseket vezetni. Tehát arra fogok törekedni bizottsági elnökként - amit
eddig is tettem -, hogy hatékony és eredményes munkát tudjon végezni a parlament és sport-
és turisztikai bizottsága.

Van-e az egyebek között további felvetés? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs,
megköszönöm a munkát, köszönöm, hogy eljöttek, szép napot kívánok mindenkinek.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 31 perc)

Bánki Erik
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


