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Napirendi javaslat

1. Sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/573.
szám, új/átdolgozott változat a T/385. szám helyett)
(Bánki Erik, Szalay Ferenc, Csizi Péter (Fidesz) és Soltész Miklós (KDNP)
képviselők önálló indítványa)
(Általános vita)

2. Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/581. szám)
(Általános vita)

3. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Bánki Erik (Fidesz), a bizottság elnöke
Szalay Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke
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Kovács Ferenc (Fidesz)
Kovács Péter (Fidesz)
Lasztovicza Jenő (Fidesz)
Törő Gábor (Fidesz)
Vincze László Mihály (Fidesz)
Bús Balázs (KDNP)
Hoffman Pál (KDNP)
Horváth András Tibor (MSZP)
Pál Béla (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP)
Szilágyi György (Jobbik)
Kukorelly Endre (LMP)

Helyettesítési megbízást adott
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Szalay Ferenc (Fidesz) érkezéséig Bánki Eriknek (Fidesz)
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Vincze László Mihály érkezéséig Bús Balázsnak (KDNP)

Hozzászólók
Lucz Zoltánné főosztályvezető (Pénzügyminisztérium)
Lukács Zsuzsanna főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 42 perc)

Elnöki megnyitó
BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok

szeretettel köszöntök mindenkit a Sport- és turizmusbizottság mai ülésén.

A napirend elfogadása
A mai ülésünkön az írásban előre megküldött meghívón három napirendi pont

szerepel. Egy napirendipont-cserét javasolnék. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú
törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló törvényjavaslatot vegyük
elsőként, ugyanis a költségvetési bizottság előtt még folyik a sporttörvénnyel
kapcsolatos vita. Ezért az államtitkárság menet közben fog tudni átérni hozzánk. (Vincze
László Mihály megérkezik az ülésre.)

A 2-essel kezdünk, azután folytatjuk majd a sporttörvénnyel összefüggő
törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal. Kérdezem, hogy ehhez képest van-e
más javaslat? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, ki az, aki elfogadja így a módosítást,
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm. Ellenvélemény? Tartózkodás?
(Szavazás.) Négy tartózkodással és tizennégy igen szavazattal elfogadta a bizottság.

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, ezért
munkáját megkezdi.

Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/581. szám) (Általános vita)

Kérném, hogy a kormány részéről, akik jelen vannak, az egyes pénzügyi tárgyú
törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz, foglaljanak helyet az asztalnál.
Köszöntöm Lucz Zoltánné főosztályvezető asszonyt és kollégáját. Kérném, hogy a
törvényjavaslattal kapcsolatos szóbeli kiegészítéseket most tegyék meg.

Lucz Zoltánné (PM) szóbeli kiegészítése
LUCZ ZOLTÁNNÉ (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt

Bizottság! Nagyon röviden ismertetném a törvényjavaslat legfontosabb elemeit. A
törvényjavaslat-csomag a kormány 29 pontos akciótervének végrehajtását szolgálja. A
törvényjavaslat három fő pillér köré csoportosítható, tehát három fő célzottsága van a
törvényjavaslatban megfogalmazott módosításoknak.

Az első pillér a pénzügyi stabilitás megteremtése, a versenyképesség javítása, a
vidéki emberek számára a szabad bérfőzés lehetőségének megteremtése.

A második pillér a vállalkozásokat terhelő adminisztráció egyszerűsítését
szolgálja, a közszférában a teljesítményarányos jövedelemkifizetéseket, illetőleg a
túlzott kifizetések korlátozását, igazságosabbá tételét szolgálja és a harmadik pillér
pedig a foglalkoztatás feltételeinek javítását szolgáló intézkedéseket tartalmaz.

Néhány szóban az egyes pillérek elemeivel összefüggésben. Első pillérként
említettem a pénzügyi stabilitás megerősítését, a gazdasági növekedés feltételeinek
megteremtését. Ezek közül egyik leglényegesebb elem a pénzügyi stabilitás
megteremtése érdekében a banki különadó bevezetése. A banki különadó vonatkozik a
hitelintézetekre, a biztosítókra és egyéb pénzügyi szervezetekre. A törvényjavaslat 2010.
évre fogalmaz meg banki különadó-fizetési kötelezettséget a pénzintézetek számára,
amelyet 2010-ben szeptemberben, illetőleg decemberben kell teljesíteni és a következő

évek vonatkozásában is meghatározza a törvény a fizetéssel kapcsolatos
kötelezettségeket, de ott már nem tartalmazza a törvényjavaslat a részszabályokat.

Ezen kívül nagyon lényeges a versenyképesség javítása érdekében a társasági
adót érintő módosítás. Társasági adóban 2010. második félévtől feltételek nélkül
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500 millió forint adóalapig lesz 10 százalékos a társasági adó kulcsa. Gyakorlatilag ez
600 vállalkozás kivételével szinte minden vállalkozás számára rendkívül pozitív
változást jelent, és ez hozzájárul a versenyképesség, a foglalkoztatás javításához. Az
első pillér részét képezi a vidéki emberek számára a szabad párlatfőzés lehetőségének
megteremtése is.

A második pillér részeként szerepel a törvényjavaslatban a kisadók számának
csökkentése. Itt összesen tíz kisadó megszüntetéséről van szó. Nagyon lényeges, hogy
az első pillérhez tartozó intézkedések már második félévtől alkalmazhatóvá válnak. Itt a
kisadók megszüntetését illetően annyiban differenciált a szabályozás, hogy egy részük
már a második félévben alkalmazható, a helyi adót érintő módosítások, itt a
vállalkozások kommunális adóját és a magánszemélyek ilyen típusú adóját illetően a
2011. január 1-jétől lépnek ezek a rendelkezések hatályba, időt adva az ezzel
kapcsolatos felkészülésre.

Itt a második pillér részeként szerepel a beruházások elősegítése érdekében a
kiemelt nagyberuházások számára biztosított engedélyezési eljárások egyszerűsítésével
kapcsolatos szabályok is. Az első pillér részeként nem említettem, de talán most
mondanám, ott szerepel a magánszemélyek jövedelemkorlátozásával kapcsolatban így a
98 százalékos különadó, fizetési kötelezettség előírása, amely a 2 millió forint feletti
jövedelmek vonatkozásában – itt a végkielégítések esetében kell alkalmazni, illetőleg
akkor hogy ha úgynevezett hallgatási pénz kifizetésére kerül sor és a hatvan napon túli
kifizetésekre, és akkor is, ha ez a jövedelem meghaladja a 2 millió forintot.

A harmadik pillérről. A harmadik pillér részeként megemlíteném a
foglalkoztatás ösztönzése érdekében az adórendszeren kívüli foglalkoztatás feltételeinek
megteremtését, itt elsősorban a háztartási munkavégzéssel foglalkozók számára biztosít
a szabályozás legális keretek között történő tevékenységet. Ezen kívül számos egyéb
kapcsolódó törvénymódosítás is szerepel, többek között az Áht-val kapcsolatos
módosítások, egyes pénzügyi tárgyú törvények módosítása, a devizakölcsön
szerződésekkel összefüggő jelzálogjog korlátozása és még lehet említeni néhány
törvénymódosítást is, ami mind kivétel nélkül az első 29 pont végrehajtását szolgálja.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető asszony. Kérdezem a bizottság
tagjait, hogy van-e a törvényjavaslattal kapcsolatban, annak általános vitára történő
alkalmasságát tekintve véleményük, észrevételük? (Jelzésre:) Pál Béla képviselő úr, öné
a szó!

Kérdések, hozzászólások
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr! Azt gondolom, erre a

törvénytervezetre is az a jellemző, ami az eddigi törvénykezés jelentős részére, hogy
előkészítetlen, átgondolatlan, végiggondolatlan. Bár szándékában jó, mint ahogy a sport
támogatásáról szóló törvénytervezet is, és számos pontos bizonyára támogatható lenne,
de ebben a kapkodásban elemek keverednek össze, nincsenek meg a megfelelő szakmai
fórumokkal történő egyeztetések, nincsenek hatásvizsgálatok, összességében nem lehet
tudni, hogyan érinti a magyar családok vagy vállalkozások egészét.

A sport támogatásáról szóló törvényt is, bár erről az előbb nem szóltunk, de
számos esetben megértük azt, hogy beterjesztették, visszavonták, most egyébként a
parlamenti információs rendszeren azt a hírt kaptuk, hogy visszavonták a sport
támogatásáról szóló törvényjavaslatot. Gondolom azért, mert belátták, hogy megfelelő
egyeztetések híján átgondolatlan és egymásnak ellentmondó elemeket is tartalmaz. Erről
a törvénytervezetről, a gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról is ezt
tudom elmondani. Nem lehet pontosan látni, hogy a társasági adó, a személyi
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jövedelemadó-változások milyen számításokon alapulnak és ezek hogyan érintik
pontosan majd a magyar családokat és magyar vállalkozásokat. Az adóváltozások között
kiemelném, hogy szó sincs nagyarányú adócsökkentésről, amely a Fidesznek az egyik
legfontosabb ígérete volt.

A bankadóval ugyan a magyar társadalom jelentős része és mi is egyetértünk
akkor, de csak akkor – és ezeket a garanciákat nem tartalmazza a törvénytervezet -, ha a
pénzügyi szektornak ehhez nem kell nagyobb áldozatot hoznia és megvan az a
garanciája, hogy megmarad egyik oldalról a pénzügyi rendszer stabilitása, másrészt
pedig nem hárítják át a bankadóból származó terheket a lakosságra, vagy például a
devizahitelesekre.

Csak néhány elemét emeltem ki annak, hogy miért nem tartjuk általános vitára
alkalmasnak a törvénytervezet tárgyalását azzal együtt, hogy hangsúlyozom, nagyon sok
olyan elemet is tartalmaz, amely kedvező például a turisztikai vállalkozásokra nézve is,
de azt gondolom, ezt egy megfelelő egyeztetés után kellene a parlament elé terjeszteni.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Lasztovicza Jenő képviselő úr kért szó, öné a
szó, képviselő úr.

LASZTOVICZA JENŐ (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt
Képviselőtársaim! Azt gondolom, igenis ez a törvénytervezet általános vitára alkalmas,
és ha belegondolunk abba, hogy a mostani kormány milyen rövid idő óta dolgozik, igaz,
hogy a parlament már régebben dolgozott sok törvény előkészítésén és el kell, mondjam
azt szocialista képviselőtársaimnak, hogy a Fidesz már évek óta dolgozott az
adótörvények módosításán. Biztos Pál Béla képviselő úr is emlékszik arra, hogy
körülbelül 3-4 évvel ezelőtt februárban Varga Mihály képviselőtársamék is adtak már be
egy 16 vagy 18 pontos adótörvényt módosító csomagot, amit soha nem vett napirendre
az önök kormánya, ami szintén adócsökkentésekről szólt. Tehát én azt látom, hogy a
nyolcéves kormányzásuk kudarcba fulladt, mert sorozatosan adócsökkentést ígértek a
társadalom számára, és folyamatosan új adókat vezettek be, illetve adókat növeltek.
Ezek tények, ezeket nem lehet letagadni. Most, hogy bejött gyorsan egy adótörvény-
változtatás, amely kedvező a magyar társadalom és a vállalkozások számára, ez
elhiszem, hogy önöknek nagyon furcsa, hogy a Fidesz hirtelen húzott egyet és egy
kedvező döntést akar hozatni a parlamenttel.

Alapvetően én azt érzem, hogy a Fidesz azt az utat szeretné járni ezzel a
törvénycsomaggal is, amit 2002-ben kénytelen volt abbahagyni, amikor önök
megnyerték a választásokat, hiszen akkor voltak tényleges adócsökkentések,
ténylegesen voltak adómegszüntetések, és mi azt láttuk, ez hasznos volt mindenki
számára. Biztos, hogy emlékeznek nagyon jól rá régi képviselőtársaim, amikor
Medgyessy Péter felállt a pulpitusra az első beszédét elmondani, és azt mondta, a
gazdaság erős és van pénz a kasszában. Azért volt pénz a kasszában, mert a Fidesznek
volt egy megfelelő gazdaságpolitikája, amelyet egy megfelelő és stabil adópolitikán
keresztül hozott létre.

Én azt hiszem, ez a törvénycsomag általános vitára teljes mértékben alkalmas, én
nem mondom, hogy nem lehet benne egy-két helyen módosítani, meg biztos, hogy a
viták során hangzanak majd el pozitív vélemények is. Csak mondjuk az ember nem
számíthat az ellenzéki képviselőtársaitól, a szocialistáktól mást, minthogy kritizálják ezt
a törvénycsomagot, de én azt gondolom, hogy ha a társadalom nagy részét
megkérdezzük fél év múlva vagy egy év múlva, hogy milyen hatása volt ennek a
csomagnak, nagyon nagy része pozitív választ fog adni, és azt hiszem, ez csak egy lépés,
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egy útnak a kezdete. Minden utat az első lépéssel kell elkezdeni, és azt hiszem, hogy a
következő hónapokban, években még nagyobb lépések fognak megtörténni.

Csak még egy gondolatot visszautalva, hogy ne csak kritizáljam az MSZP-nek a
gazdaságpolitikáját és adópolitikáját, emlékezzenek vissza azért önök is, hogy akkor
amikor a Horn-kormány alatt felére csökkentették a társasági adót, következő évben a
büdzsébe több pénz jött be abba a rovatba. Tehát ha csökkentették 50 százalékkal, nem
csökkent a bevétel, hanem nőtt is. Köszönöm.

Az ülés vezetését Zakó László, a bizottság alelnöke veszi át.

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Mikor elnök úr kifutott, akkor átvettem én az
elnöklést. Amúgy én is jelentkeztem szólásra, de akkor inkább addig megadnám Pál
Béla képviselő úrnak a szót.

PÁL BÉLA (MSZP): Képviselőtársamnak sajnos szelektív a hallása, azzal
kezdtem, hogy vannak támogatható és nagyon pozitív pontjai, és azért mondtam azt,
hogy sajnos a kapkodás gyakran a törvénykezés rovására történik, mert ebben az esetben
is ezt tapasztaljuk. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek pozitív elemei.

Egyébként számos olyan pozitív eleme van, például az örökösödési adótól
elkezdve a társasági adóig, amelyet annak idején a Bajnai-kormány is elkezdett. Ezt
nagyon helyesnek tartjuk, hogy folytatják, és mint ahogy mondtam, más elemet is – amit
most nem ismétlek el – helyesnek tartunk, és támogatjuk, csak azt gondoljuk, hogy
pontosan azért, mert nem történtek meg a megfelelő hatásvizsgálatok, pontosan azért
nem kiszámítható, hogy milyen hatással lesz ez a magyar családokra és vállalkozásokra.

Mivel általános vitáról van szó, és nem akarok ebbe részletekben belemenni, azt
tartanám helyesnek, ha alaposabban átgondolnánk ezt a törvénytervezetet, és úgy
hoznánk vissza. Köszönöm szépen.

Az ülés vezetését Bánki Erik, a bizottság elnöke veszi át.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. (Jelzésre:) Zakó László alelnök úr kért szót,
öné a szó, alelnök úr.

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. 12 éve voltam országgyűlési
képviselő, akkor a futár minden szombaton csengetett és hozta pisztollyal az oldalán az
irományokat jó vastag borítékban. Szép idő volt, régen volt. Ölbe tudtam venni a papírt,
és akkor tudtam jegyzetelni és készülni a kábé két hét múlva esedékes felszólaláshoz.

Péntek délben, amikor én Nagykanizsán még böngésztem a parlament hivatalos
honlapját, egyetlenegy komoly törvényjavaslat, amit most a héten tárgyaltunk, nem volt
még fenn a honlapon. Péntek este tudtam legközelebb gép elé ülni, akkor már
megtaláltam és igazság szerint hét olyan fajsúlyos törvénycsomagot tárgyalunk majd,
amely egyenként is megérne egy-egy több napos készülődést.

A mostani, most tárgyalt törvényjavaslattal kapcsolatban az a rövid véleményem,
hogy bár támogatjuk a miniszterelnök úr korábbi csomagban előterjesztett
törvénymódosító javaslatainak többségét és azt is el tudjuk fogadni, hogy sürgősen
hozzá kell nyúlni a gazdasághoz, de annak olyan sok szegmenséhez nyúlunk most
egyetlenegy törvényjavaslaton belül hozzá, hogy azok egyenkénti hatásának vizsgálatára
sincs lehetőség. Ha valaki egy sokváltozós, de jelen esetben nagyon sokváltozós
függvényt kezd el vizsgálni, és egy-egy elemét változtatja, akkor minimum kell egy kis
idő és tér annak eldöntésére, hogy milyen hatást gyakorol a területre a módosítás. Most
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meg egyszerre nyúlunk nagyon sok mindenhez, amit igazából néhány óra alatt tudtam
csak átböngészni.

Az alapvető szándékkal egyetértünk, a részletekben bújik meg a kisördög, ennek
tanulmányozására részemről nem volt elég idő, és általánosságban mondhatom azt, hogy
túl sokat markolunk, lehet, hogy keveset fogunk. A frakciónk tartózkodni fog a
szavazástól. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. További hozzászólás? (Jelzésre:) Hadházy
Sándor képviselő úr részéről.

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr! Valóban nagy
léptékű változásokról van szó, ez a törvény megnyitja ezt az utat. Szeretném arra
felhívni a figyelmet, hogy nyolc évig semmi nem történt, illetve semmi jó nem történt,
hanem sodródás jellemezte az egész gazdaságpolitikát. Mint ahogy képviselőtársam,
Lasztovicza Jenő is elmondta, 2002-ben egy erős gazdaság volt az országban, a kis- és
közepes vállalkozások jól működtek és volt is pénz a kasszában. 2010-ben viszont
hiányzik az a pénz, tehát nemhogy van, hanem elképesztő mértékű hiány volt
tapasztalható, és teljesen lezüllött a gazdaság.

Itt igazából nem lehet már gondolkodni, itt azonnal lépni kell, és a lehető
legradikálisabb változtatásokat kell bevezetni annak érdekében, hogy elmozdulás
történjen, és a magyar gazdaság kiutat találjon. Igen, gyors ez a változás, mi ezt nem
tagadjuk, nagyobb felkészültséget, nagyobb háttérmunkát igényel, és arra biztatnék
mindenkit, hogy vegye igénybe azt a tudást, amely a parlamenti képviselők mögött áll
szakértői szinten, és közös érdekünk az, hogy a lehető legjobb törvények szülessenek.

Elkezdődik ennek az általános vitája, de nyilvánvaló, hogy nem ma fogjuk
elfogadni ezeket a jogszabályokat. Úgy gondoljuk, hogy lesz elegendő idő arra, hogy a
szükséges, akár módosító javaslatokkal jó jogszabályok szülessenek. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. (Jelzésre:) Varga László képviselő úr
kért szót, öné a szó.

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Kedves
képviselőtársaim, nem kívántam hozzászólni a napirendhez és az érdeméhez, Pál Béla
képviselőtársam azért sok mindent elmondott.

Csak szeretném elmondani a fideszes képviselőknek, hogy ők kormányoznak.
Miniszterelnökük nem kért időt ebben a tekintetben, ahogy a nyugati országokban
szokás a mintegy három hónapos türelmi idő ebben a tekintetben. Ha önöket egyébként
zavarja az, hogy ellenzéki képviselőtársaik kritikákat fogalmaznak meg vagy adott
esetben építő jelleggel szeretnének valamiben mondani valamit, akkor javaslom
önöknek, hogy kétharmaddal hozzanak egy jogszabályt vagy egy törvénytervezetet,
hogy akkor ilyen módon az ellenzéki képviselő kritikáira nem tartanak igényt és tegyék
kötelezővé ezeknek a kifüggesztését egyébként a képviselők irodáiban, ez is lehet egy
módszer ebben a tekintetben. Nyilvánvalóan más megközelítésünk van sok mindenben.
Én csak annyit javasolnék önöknek, hogy ha konkrét, iderakott jogszabályról mondunk
véleményt, arról a jogszabályról beszélgessünk. Rendkívül sok mindent gondolhatunk
az elmúlt húsz évről, az elmúlt nyolcról, csak elmúlt ez a történet. Önök kormányoznak,
itt vannak jogszabályok, vannak problémáink az előkészítéssel, Pál Béla
képviselőtársam elmondta a sporttal kapcsolatos jogszabály- vagy salátatörvény-
módosításuk kapcsán, és tényleg, én most azt az információt kaptam, hogy nem
tárgyaljuk. Ennek megfelelően próbál valaki berendezkedni egy napra, egyébként egy
olyan héten, ahol van egy általános vita hétfőn, szerdán már részletes vita.
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Annyit kérek önöktől, mi ezeket tudomásul vesszük, tudomásul vesszük a
választási eredményeket meg mindent, csak azért ugyan elmondhassa már az ember,
hogy mit gondol egyes kérdésekről. Talán az egyetértés még nem kötelező ebben az
országban, bár eljuthatunk odáig is. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy általános vitára történő

alkalmasságról tárgyalunk egy törvényjavaslat kapcsán. Kétségtelen, hogy a most
benyújtott törvényjavaslat számos pontja érint korábbi jogszabályokat, hiszen azoknak a
módosításáról van szó, tehát amikor képviselőtársaim az elmúlt időszakról beszélnek,
akkor nyilván arra gondolnak, hogy ezek a mostani módosítások miért váltak rendkívül
szükségessé, és miért fontos az, hogy ez gyorsan megtörténjék. Nem gondolom azt,
hogy ennek itt nem lett volna helye. Én vezetem a munkát, ha úgy látom, hogy valaki
eltér az általános vitára történő alkalmasság szigorú szabályaitól, akkor arra
figyelmeztetni fogom képviselőtársaimat, ezt teszem most. Azt kérem, hogy ezzel
foglalkozzon mindenki, a most előttünk lévő pénzügyi törvényjavaslattal.

Döntés az általános vitára való alkalmasságról, bizottsági előadók állítása
Amennyiben további hozzászólási igény nincs, akkor kérdezem

képviselőtársaimat, ki az, aki általános vitára alkalmasnak tartja ezt a mostani
törvényjavaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen,
tizenkettő. Ki az, aki nem tartja alkalmasnak? Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Hat.
Köszönöm szépen. Tehát 12 igennel, 6 tartózkodás mellett a Sport- és turizmusbizottság
alkalmasnak tartja általános vitára a törvényjavaslatot.

Köszönöm szépen főosztályvezető asszonynak és kollégájának, hogy velünk
tartottak.

Kell előadót állítanunk és kell kisebbségi előadót állítanunk, amennyiben erre
képviselőtársaim természetesen igényt tartanak. A bizottsági előadónak javaslom
Hadházy Sándor képviselő urat. Kérdezem az ellenzéki képviselőket, hogy kisebbségi
vélemény? (Pál Béla: Ha nincs kifogás, akkor én szívesen vállalom.) Rendben, akkor
kérdezem, ki az, aki elfogadja, hogy Hadházy Sándort állítsuk bizottsági előadónak,
kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm, egyhangú. Ki az, aki elfogadja,
hogy kisebbségi előadónak Pál Béla urat állítsa a bizottság? (Szavazás.) Köszönöm
szépen, ez is egyhangú.

Rendben. Képviselőtársaim figyelmét felhívom arra, hogy kövessék a parlament
munkáját, és ne kerüljön arra sor, hogy akkor nincsenek jelen, amikor a törvényjavaslat
tárgyalása megkezdődik. Jó.

Sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/573. szám, új/átdolgozott változat a T/385. szám helyett) (Általános vita)

Információm szerint Czene Attila államtitkár úr és kollégái néhány perce
indultak el a Parlamentből. Ha megengedik, akkor az ülés levezetését átadom alelnök
úrnak, és addig én a törvényjavaslat benyújtójaként elmondanám a törvényjavaslattal
kapcsolatos információkat és menet közben az államtitkárság képviselői csatlakoznak és
esetleg ők tudnak már egy minisztériumi álláspontot mondani erről, úgyhogy
másodpercnyi türelmüket kérem, amíg átülök a túlsó oldalra. (Rövid szünet.)

Elnézést kérek, közben itt párhuzamosan folyik a két bizottsági ülés, az oktatási
bizottságon is most kerül napirendre a téma, akkor így viszont öt perc technikai szünetet
rendelek el, öt perc múlva folytatjuk az ülést.
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(Szünet: 11.06-11.11)

(Az ülés vezetését Zakó László, a bizottság alelnöke veszi át.)

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Tisztelt Bizottság! Folytatjuk munkánkat. Bánki
képviselő úr elnöki tisztségéből kilépve előterjesztőként fogja számunkra röviden
ismertetni a T/573-as jelű törvényjavaslatot a sporttal összefüggő egyes törvények
módosításáról. Előterjesztő úr, öné a szó!

Bánki Erik (Fidesz) előterjesztő szóbeli kiegészítése
BÁNKI ERIK (Fidesz): Köszönöm szépen, alelnök úr. Tisztelt Bizottság! Furcsa

helyzetben vagyok itt az asztal másik végén, de majd igyekszem megszokni ezt a
helyzetet. Valóban, képviselőtársaimmal benyújtottunk egy törvénycsomagot, amely
több pontját, vagy több törvényt módosítana, és ezzel a jelenlegi sportirányítást
átalakítaná.

Alapvetően három fontos irányvonala van ennek a törvényjavaslatnak. Az egyik
az, hogy egyszerűsítené a sportirányítás és a sportfinanszírozás rendszerét, hiszen az,
hogy ma egy sportoló vagy egy edző három-négy csatornán keresztül is kap ösztöndíjat,
támogatást, nem fenntartható, illetve az, hogy a finanszírozási rendszer szinte
áttekinthetetlen bizonyos helyeken, ezeken szeretnénk változtatni ezekkel a
módosításokkal.

A másik alapvető lényege, hogy a látvány-csapatsportágak adótámogatási
rendszerét azért tartjuk rendkívül fontosnak, mert ez az a terület, ami az elmúlt
időszakban sajnos az európai versenyben teljesen lemaradt.

Az 1990-es éveket követően Európában mindenütt kialakult egy sportgazdaság.
Olyan körülmények jöttek létre a sportegyesületek környezetében, amelyek teljesen
nyitottá tették ezeket a rendszereket külső támogatások fogadására. Olyan helyzetbe
hozták a klubokat, hogy azokat a belső átalakításokat és szervezett módosításokat,
amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy a szponzorok számára egyértelmű és
nyilvános, áttekinthető finanszírozási rendszert mutassanak be, ezeket az elmúlt
időszakban meg tudták lépni. Magyarországon mondjuk az elmúlt húsz évben olyan
hektikusan alakult az állami sportirányítás és a sporttámogatások rendszere, hogy ez
gyakorlatilag nem tudott kialakulni.

Igazából a sportgazdaság kialakítását és megerősítését célozza az a része a
törvénycsomagnak, amely egyrészt a társaságiadó-kedvezmény bevezetését irányozza
elő. Ez azt jelentené, hogy a Magyarországon működő gazdasági társaságok a társasági
adóalapjuk 70 százalékát sportcélú támogatásokra fordíthatnák. Ez az ötlet sem légből
kapott, van erre élő példa, a filmgyártásban vezették be először ezt a támogatási
rendszert Magyarországon. Ennek köszönhetően a magyar filmek készítését szolgáló
forrás megtízszereződött, illetve a kultúra más területén, a színházak működtetésénél is
van egy ilyen típusú támogatási rendszer, amely egyébként az Európai Bizottságon is
átment, tehát ilyen módon az Európai Unió is elfogadta ezt a fajta adótámogatási
rendszert. Ennek a társaságiadó-kedvezménynek három szelete van.

Egyrészt ezeknek a csapatsportágaknak a működési támogatását is lehet ebből
finanszírozni. Ez nyilván elsősorban játékosok, edzők és a technikai személyzetnek a
bérjellegű kifizetései, másrészt pedig a létesítmények fenntartása, pályák, öltözők,
klubok fenntartását és működését célozná.

A másik része, ami talán még ennél is fontosabb, az utánpótlás-nevelés
támogatása. A mostani javaslat szerint az utánpótlás-nevelési költségek 100 százalékára
lehívható ez a fajta adókedvezmény, és a harmadik, ami szintén fontos eleme, ez pedig a
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létesítményfejlesztések és felújítások, ezekre pedig a társaságiadó-kedvezménynek a
80 százaléka vehető igénybe.

Fontos eleme még a törvényjavaslatnak az is, hogy illetékmentessé teszi a
sportingatlanok vagyis sport céllal megvásárolt ingatlanoknak az adásvételét.
Természetesen csak abban az esetben, ha azon sport célú fejlesztés valósul meg.

Tartalmazza még a törvényjavaslat a mindennapos testnevelés bevezetésének
kérdését is, ez a kormányprogram része. Mindannyian ismerik képviselőtársaim azokat a
lehangoló információkat, miszerint a magyar társadalom egészségügyi állapota egészen
tragikus képet mutat. A gyermekek esetében ez kiemelten rossz eredményeket mutat,
hiszen a 8 és 14 éves korosztálynak a fele túlsúlyos, felük pedig kórosan túlsúlyos. A
magyar társadalomnak pedig mindösszesen 9 százaléka az, aki rendszeresen mozog,
tehát hetente kétszer legalább 45 perces mozgást végez. Ez azt jelenti, hogy ha itt nem
lép be egy radikális változás ezen a téren, akkor a magyar társadalom teljesítőképessége
tovább romlik, versenyképességünk pedig e tekintetben messze el fog maradni az
európai uniós átlagtól. Ha csak mondjuk a mindennapos, bocsánat, a rendszeres
testmozgás tekintetében nézzük az európai statisztikákat, akkor ott bőven utolsók
vagyunk, hiszen az átlag valahol a társadalom 30-35 százaléka körül mozog.

Tehát ennek a rendkívül fontos alapnak, mármint ami a mindennapos testnevelés
bevezetése, és ezen keresztül a gyerekek hozzászoktatása a rendszeres mozgáshoz, azt
gondoljuk, hogy enélkül egy társadalmi szemléletváltás eredményesen nem vihető végig
a magyar társadalomban.

Az, hogy ez a törvényjavaslat végül ilyen nagy csomagban kerül benyújtásra, ezt
az indokolja, hogy szeretnénk mihamarabb meglépni ezeket. Látható a
törvényjavaslatból, hogy igyekeztünk a hatálybaléptetési időpontokat is minél
rövidebbre venni. Ez nyilvánvalóan nehezíti a tárgyalást, ezt én elfogadom. Viszont azt
gondolom, olyan nehéz helyzetben van a magyar sport, és olyan kaotikus állapotban van
a magyar sportirányítás rendszere, hogy ezeket a lépéseket haladéktalanul meg kell
tenni. Nincs időnk igazából várni, mert minden elvesztegetett nap jelentős további
leszakadást okoz a magyar sport terén.

Nyilvánvalóan ez a törvényjavaslat nem tud minden kérdést kezelni, de hát a
következő évi vagy még az őszi feladatok között szerepel majd a sporttörvény átfogó
felülvizsgálata, illetve azt gondolom, nem maradhat el a Nemzeti Sportstratégia alapos
átvizsgálása, felülvizsgálata és annak aktualizálása. Hiszen bár arra mindannyian
büszkék vagyunk, hogy ha jól emlékszem, 360 igen szavazattal került elfogadásra 2007-
ben, azonban azt is mindannyian tudjuk, hogy bár rengeteg problémát vesz számba,
amelyeket a sport területén meg kellene oldani, igazából érdemi eredményeket az elmúlt
három évben nem tudtunk ezen a területen felmutatni.

Van még bőven tennivaló, ez az első lépése annak, hogy jelezze a Magyar
Parlament ennek a törvényjavaslat-csomagnak az elfogadásával, hogy számára fontos a
magyar sport helyzete, rendkívül fontos az iskolai, diáksport, utánpótlás-nevelés és
egyébként versenysport is, hiszen egyik terület sincs meg a másik nélkül. Meg kell
kezdeni ezeket az átalakításokat, átszervezéseket, és meg kell teremteni azt a pénzügyi
hátteret, amely a sport területén a következő évek fejlődését meg tudja alapozni.

Ehhez kérem képviselőtársaim támogatását, és nyilvánvalóan meg kell
szereznünk majd még emellé a kormányzati támogatást is.

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm, képviselő úr. A kormány álláspontját
kérdezem, hogy ki mondja el és legyen szíves. Lukács Zsuzsannának adom meg a szót.
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Lukács Zsuzsanna (NEFMI) szóbeli kiegészítése
LUKÁCS ZSUZSANNA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Lukács Zsuzsanna

vagyok a Sportállamtitkárság képviseletében. Elnézést kérünk, hogy államtitkár úr
személyesen nem tud itt lenni, de a folyosó másik felén az oktatási bizottság ugyanezt a
törvénycsomagot tárgyalja, helyettes államtitkár úr pedig helyettes államtitkári
értekezleten van a minisztériumban, így be kell érniük velem. Az államtitkárság
természetesen támogatja ennek a csomagnak minden javaslatát.

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen, akkor megnyitom a vitát.
Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki kíván hozzászólni? (Jelzésre:) Köszönöm, Kovács
Péter képviselő úr.

Kérdések, hozzászólások
KOVÁCS PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen. Én arra hívnám fel a figyelmet,

egyrészt én természetesen támogatom ezt a javaslatot, de arra hívnám fel az előterjesztő
figyelmét, hogy mi lenne akkor, ha nemcsak a látvány-csapatsportágaknak lenne ilyen
valamiféle pótlólagos finanszírozása, hanem olyan tradícionális, Magyarország számára
dicsőséget hozó sportágak, mint például a vívás, a birkózás, öttusa, ezek is bekerülnének
abba a körbe. Ha nem is most ebben az első lépésben, hanem egy következő lépésnél
abba a körbe, amit lehetne támogatni, mert ha valóban ennek a törvénynek a
következtében ezek a csapatsportágak további támogatást kaphatnának és ez élő és
működő rendszer lesz, akkor azt gondolom, nem mondhatunk le olyan tradícionális
sportágak helyzetbe hozásáról, mint amit az előbb említettem. Erre kérem az
előterjesztőt, hogy vagy most adjon erre valamiféle választ, hogy ez most bekerül-e a
javaslatba, vagy a jövőben akkor foglalkozzunk vele. Köszönöm szépen.

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Kérem szépen. (Jelzésre:) Szilágyi György képviselő
úr!

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Örülök neki, hogy fideszes
képviselőtársam is felvetette ezt a problémát, ugyanis ez a legnagyobb problémája ennek
a törvénynek.

Az előzményekről, ha megengedik, akkor mondanék egy pár szót, mely szóba
került az előző napirendi pontnál is. Nem az a baja szerintem az ellenzéki
képviselőknek, hogy önök nagy tempót diktálnak. Az a baja az ellenzéki képviselőknek,
így nekem is, és ugyanígy a sporttörvénynél ez ugye nagyon jól kijött az elmúlt
időszakban, hogy semmilyen háttérmunkára önök nem hagynak időt, semmilyen
egyeztetésre nem hagynak időt. Nem kérik ki senkinek a véleményét, hiszen mindenki a
saját munkájára és szakértők munkájára támaszkodhat akkor, amikor önök úgy
nyújtanak be egy törvényjavaslatot, hogy arra szinte nulla, azaz nulla munkanapot
hagynak.

Azért mondtam, hogy a sporttörvénynél ez másképp alakult, mert egyszer be lett
nyújtva ez a sporttörvény úgy, ahogy önök is rájöttek, hogy ez nem a legmegfelelőbb ez
a törvény, és ezáltal lett egy szabad hetünk, amely szabad hetet mi arra használtuk fel –
bár teljesen megváltozott a sporttörvény -, hogy megkerestük azokat a sportági
szakszövetségeket, kikértük a véleményüket. Akik megmondom őszintén, ennek nagyon
örültek, és legtöbb meg is volt lepődve, hogy egyáltalán van olyan politikai párt, aki
kikéri az ő véleményüket, amikor egy őket érintő törvényről tárgyal a parlament, és
ezeket az e-maileket majd meg tudom önöknek mutatni, ha kíváncsiak rá, hogy milyen
válaszokat kaptunk. Bár ugye nagyon sok benne a negatív vélemény, nem tudom,
mennyire merjem őket kiadni esetleg későbbi retorzióknak.
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Térjünk át a mostani, T/573-as szám alatt benyújtott törvényre, ami azt mondom,
hogy ebből is látszik, hogy ha nem kapkodnánk, ez a benyújtott törvénytervezet sokkal
jobb, mint a T/385-ös volt. Látszott, hogy volt önöknek is volt egy hét arra, hogy tudtak
konzultálni és átdolgozták ezt a törvénytervezetet. Azt mondom, hogy nem lenne
probléma, de azért megkérdezném majd az előterjesztőt, hiszen felmentem az öt perc
technikai szünetben, és lehet, hogy én értelmezem rosszul, de ez az e-mail, ami jött
felénk, abban azt jelzik, hogy Lázár János frakcióvezető úr és képviselőtársai nem tettek
javaslatot arra, hogy a sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat, T/573. szám tárgyalására a 2010. évi nyári rendkívüli ülésszakon, így az
országgyűlés július 5-6-7-i ülésén sor kerüljön. Így nem tudom, tárgyalni fogjuk-e
egyáltalán a héten, mert személy szerint az e-mail én úgy értelmezem, hogy nem fogjuk
tárgyalni, de majd meglátjuk.

Ez a törvényjavaslat már sokkal jobb. Ami a legnagyobb problémám még mindig
ezzel a törvényjavaslattal, hogy önök megint benyújtottak egy olyan salátatörvényt,
amiben nagyon sok mindent egyberaktak és összeraktak. Sokkal egyszerűbb és sokkal
őszintébb és egyenesebb lett volna, ha ezt a törvényt felbontjuk több részre, hiszen
vannak ebben a törvényben olyan dolgok, amiket a Jobbik frakciója maximálisan tud
támogatni, és maximálisan egyetért vele, és örömét fejezi ki, hogy ilyenek vannak. Már
abban is örömünket fejezzük ki egyébként, hogy az elmúlt húsz évben, amikor én azt
gondolom, hogy magára lett hagyva a magyar sport, tehát a rendszerváltás után az a
rendszer, amit felépült, és ami mecenatúrára épülő rendszer úgy ahogy volt, felbomlott,
az állam pedig jó, hogy próbálta segíteni a sportot, de egyáltalán nem jelentett
megoldást. Görgették maguk előtt azokat a problémákat a sportszövetségek és azokat a
forráshiányokat folyamatosan az évek során.

Ez már egy örömteli dolog, hogy valaki foglalkozik a sporttal, és ha
foglalkozunk a sporttal, akkor próbáljuk meg úgy foglalkozni vele, hogy tényleg a
sporttal foglalkozzunk, és a sport legyen elsődlegesen a szempont, és ne más
szempontokat vegyünk figyelembe.

Például maximálisan tudjuk támogatni a testneveléssel kapcsolatos
elképzeléseket, ami ebben a sporttörvényben benne van, hiszen nagyon fontos lenne,
hogy minden egyes nap megkapják a testmozgás-igényüket a fiatalok és elsődlegesen a
legfiatalabb korosztályra gondolok, hogy megszerettessük velük egyáltalán a sportot.

Az is egy pozitívum, hogy látom ebben a sporttörvényben azt az akaratot, hogy
elmozduljunk egy egycsatornás támogatási rendszer felé, hiszen mindenki tudja, hogy az
eddigi több csatornán kapott dolgokban nem igazán jól működött. Elmegyünk, és afelé
próbálunk tendálni, hogy egycsatornás támogatási rendszer legyen, ez is egy nagyon jó
dolog.

De mik azok, amik rossz dolgok? Az egyik az, hogy a sportról van szó, és önök
ebben a törvényben a különböző adókedvezményeket és minden egyéb olyan dolgok,
ami lényeges változtatást fog okozni a sportfinanszírozásban, az nem a sportról szól
általánosságban, hanem az úgynevezett látványsportágakról, és eszerint definiálják a
kedvezményezetti kört.

Már maga a definícióval vannak problémáink, hiszen hogy mi a látványsportág
és mik azok a látványsportok, azokat egy biztonságtechnikai szempont alapján kiadott
rendelettel támasztják alá. Ennek nem sok köze van szerintem ahhoz, hogy éppen mely
sportágakra lett kiadva biztonságtechnikai szempontból a stadionok rendjére vonatkozó
előírások, hiszen ez elvezethet oda is, hogy mondjuk az asztalitenisz sportágban, hogy
bekerüljenek ebbe a látványsport kategóriába, felbérelnek szurkolókat. Az egyik
egyesület az Újpest szurkolóit, a másik a Ferencváros szurkolóit, és görögtüzek fognak
röpködni a sportcsarnokban és akkor ők is bekerülnek e szerint a definíció alapján a
látványsportba. Ez akár még a sakknál is elképzelhető lesz.
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Én ezt a meghatározást nagyon-nagyon rossz dolognak tartom, és ne felejtsük el,
hogy ezzel, hogy látványsportokról beszélünk, kizárunk egy csomó olyan sportágat, nem
sokat egyébként, csak 13 téli olimpiai sportágat és 28 nyári olimpiai sportágat zárunk ki
ebből a kedvezményezetti körből. Az én véleményem szerint ez megengedhetetlen, szét
kellett volna bontani, lehetett volna egy olyan törvényt hozni és akkor nem kellett volna
látványsportokról beszélni, ami csak a labdarúgásról szól, hiszen kiolvasható a
törvényből, hogy ez elsődlegesen a labdarúgásra tevődik, és örömmel elfogadtuk és
támogattuk volna, ha csak a labdarúgásról szól, és akkor mondjuk hogy hozzunk egy
másik törvényt és benyújtottunk volna egy másik törvényjavaslatot. Hiszen én azzal
egyetértek, amit elnök úr mond, hogy majd a jövőben meg fogjuk változtatni ezeket,
csak hát egy valamiről majd a jövőben változtatunk a dolgokról, az ne nyugtasson meg
minket. Erre hivatkozva ne fogadjunk el, és ne szorítsuk háttérbe a többi sportágat.

Aztán vannak olyanok itt, amikről azt mondom, ha belemegyünk a részletes
pontokba, ami aggodalmakra ad okot azon kívül, hogy a jogosultsági kört mire
használjuk, tehát lehetőséget ad olyan kiskapukra, ami akár ingatlanspekulációhoz
vezethet, és ez megint sportcélú ingatlanok spekulációjához fog vezetni. Ne felejtsük el,
az elmúlt 20 évben csak Budapesten hány sportpálya tűnt el és hány sportpálya helyén
épült éppen pláza vagy lakópark. Véleményem szerint ebben a törvényben nem zárjuk ki
ezt a lehetőséget jelen pillanatban, tehát erre majd be fogunk nyújtani módosító
javaslatokat, és a Ház elé fog kerülni.

Az is aggodalomra ad okot, hogy hogy fog kinézni az egész törvénynek, főleg a
tao-ra levetítve gyakorlatban ennek a működése, hiszen azért itt is be kellene zárni
azokat a kiskapukat, amelyek adóelkerülésre utalható kiskapuk. Például, hogy egyet
említsek, be kell zárni azt a kiskaput, hogy a kedvezményezetti körbe tartozó
egyesületek egymás felé támogatást nyújthassanak. Ha van valakinek egy labdarúgással
foglalkozó szakága, meg van egy jégkoronggal foglalkozó szakága, akkor ne lehessen
egymásnak keresztbe utalni, mondjuk 50-50 millió forintot és ezzel nullára tenni azt a
befizetendő adót, amit esetleg be kellene fizetni, mert véleményem szerint ez is eléggé
problémás.

Összességében én azt mondom, azért nem tudjuk támogatni ezt a törvényt, ebben
a formájában nem tudjuk támogatni, nagyon sok elemét nem tudjuk támogatni, és itt
szeretném kérni és bejelenteni, hogy amennyiben lehetséges, most mi tartózkodni
fogunk egyébként ennek a törvénynek a megszavazásától. Szeretném kérni, hogy
amennyiben elfogadják képviselőtársaim is, akkor a kisebbségi véleményt szeretném
képviselni majd a Parlamentben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen, képviselő úr. (Jelzésre:) Szót kért
Varga László képviselő úr.

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim!
Szilágyi úr korrekt volt az előbb a másik napirend kapcsán, úgyhogy szerintem mi
tudjuk támogatni ebben a tekintetben. Remélhetőleg ha valamikor sorra kerülő részletes
vitában egyébként amúgy is szeretném megfogalmazni, mit gondolok a napirendről.
Reméljük, hogy holnap tárgyaljuk és fogjuk fel úgy, hogy így is egy nappal több időnk
van indítványokkal jobbá tenni az előterjesztést.

Sokan megfogalmazták azzal kapcsolatban fenntartásukat, hogy rohamléptékben,
szerdán részletes vita van. Lehet-e teljesen kiérlelt álláspontokat megfogalmazni.
Nyilván kísérletet kell rá tenni egyébként ellenzéki oldalról is, hogy komoly feladatok
hárulnak elnök úrra és előterjesztőtársaira is abban a tekintetben, hogy belső

egyeztetéseket folytassanak, de hát úgy érzem, hogy belül sem sikerült még teljesen
dűlőre jutniuk mindenben.



16

Nagyon sok mindenben egyet lehet érteni a javaslattal. Mindennapos testnevelés
alapvetően céljaival, adott esetben az illetékmentesség tekintetében is, hiszen a
sporttelepek átruházása kapcsán ez komoly probléma, természetesen azzal, hogy a
kiskapukat, spekulációs lehetőségeket zárjunk le, de jól tudjuk, hogy húsz éve nem
sikerült nagyon sok sporttelep sorsát rendezni. Talán az elhanyagoltság is komoly
probléma a sporttelepek tekintetében, nemcsak hogy sporttelep már nincs, hanem
igazából más, kereskedelmi és egyéb célokra fordítódott, hiszen jól tudjuk, hogy a
sporttörvénynek az a kiskapuja, hogy ha sportcélú beruházásokra fordítható a bevétel
sok esetben csökkentette ezeket a területeket. Másik oldalról az infrastruktúrát
fejlesztette, tehát ez is egy érdekes vita lenne, nyilván ha több időnk lesz, erre kitérünk.

Vannak olyan pontok, amikben egyébként meg javult az előző előterjesztéshez
képest. Csak egy kiragadott példa, itt a bérletek, jegyek adómentes juttatásként való
adása kapcsán van egy kis plafon. Nem arról van szó, hogy több százezer forint értékben
itt mindenféle óriási nagy üzleti vállalkozásban működő sportegyleteket lehet adni a
munkavállalónak, hanem van egy kerete ennek a dolognak, ez is egy üdvözlendő dolog.

Azonban azok a dilemmák valóban megvannak, amik mostanra már talán a
közéletben is átütötték az ingerküszöböt és a sportszakmai berkekben is. Valóban több
olimpiai sikersportágunk kimarad a támogatás lehetőségéből ebben a tekintetben. Az
előterjesztésben a 3. § definiálja a látvány-csapatsport fogalmát olyan módon, hogy
felsorolja, hogy mit tekint annak. Nyilván egyszerűbb beszélgetni utána a dolgokról.
Most nem is filozófiai vagy elvi minőségébe mennék bele, hogy mi az, hogy
látványsport egyáltalán, hanem végül is megmondja, hogy melyik ötre gondol. Ebből
mondjuk kimarad a kajak-kenu, atlétika, de egyébként már ha ilyen csapatsport
tekintetben mozdul el az előterjesztés, akkor a röplabda is kimarad, tehát nemcsak ebben
a tekintetben van, hogy egyéb olimpiai sportok vannak, hanem a labdajátékok is
kimaradnak ebben a tekintetben.

Azt, hogy milyen belső egyeztetéseket kell még önöknek lefolytatni vagy
egyáltalán mennyire vannak egy platformon, arról érdekes és érzékletes dolog, hogy
jöttem ma az ülésre és Kovács István olimpiai bajnok bokszolónkat kérdezték egyik
rádión, már nem tudom melyiken, hogy mit gondol erről az előterjesztésről és arról,
hogy kimaradt az atlétika például a támogatandó, preferált sportok közül. Hibának
tartotta. Hallani arról, hogy jó eséllyel pályázik MOB elnöknek, tehát azt gondolom,
ezeket végig kell gondolni, és újra kell gondolni.

Nyilván egyrészt az olimpiai sportágak, általában az országos sportági
szakszövetséggel rendelkező sportágak milyen módon viszonyulnak ehhez. Másrészt
meg azt is ki kell mondani, hogy volumenében valószínűleg ez az öt sportág kapná ezt
az ilyen jellegű támogatást akkor is, hogy ha egyébként egy teljesen kiterjesztett
előterjesztés lenne. Akkor meg már miért ne terjesszük ki, ezt is lehetne mondani erre
egyébként.

Nyilván az egészhez meg az lehet mondani, hogy támogatandó szándék, fontos
és egyet lehet érteni sok mindennel, de azért a hatásvizsgálatok is szükségesek ahhoz,
hogy egyáltalán milyen költségvetési kihatásai vannak ennek. Lehet, hogy ezért nyúlt el
a költségvetési bizottságban is a tárgyalása ennek az előterjesztésnek, miután elsősorban
az ő dolguk, hogy ezt végignézzék, de szerintem mi sem mehetünk el sportszakmai
szempontok mellett amellett, hogy pontosan milyen költségvetési vonzatú dolgokról
beszélünk.

Említették itt képviselőtársaim, Szilágyi képviselőtársam, hogy 28 nyári olimpiai
sportág maradt ki, tehát ezek mindenképpen mérlegelendők.

Akkor már elméleti kérdéseknél vagyunk, akkor mondjuk a szabadidősport mint
olyan támogatása is lehetne egyfajta kiemelendő cél és adott esetben már a társasági adó
vonatkozásában is. Mi erre fogunk javaslatot tenni, ennyit hadd áruljak el, mert nagyon
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fontosnak tartjuk programunk és elveink szerint mindig is fontosnak tartottuk a
szabadidősport ilyen módon való támogatását, van erre is működési forma,
szabadidősport egyesület, ki lehet ennek találni a megfelelő formáját. Mi erre fogunk
javaslatot tenni az általános vita végéig, hiszen eddig lehet módosító javaslatokat leadni.

Főként – elhangzott, hogy elsősorban talán a labdarúgást érinti, második komoly
csomag a plusz négy látvány-csapatsportként megfogalmazott sportág, de azért azt
elmondanám, hogy van egy olyan kitétel, erről nem beszélt még senki, hogy a legelső

két osztályában lévő sportágat, csapatsportot lehet ebben a tekintetben dotálni. Érkeztek
hozzánk, mivel nincs konzultálva, és széles körben sportági szakszövetségek részéről
sportszakmai szempontból fontos észrevételeket fogalmaznak meg. Adott esetben vidéki
csapatok, hiszen tudjuk, hogy a helyi közéletekben mennyire meghatározó az, hogy egy
kis falusi csapat megye 1-ben, 2-ben vagy NB III-ban focizik-e, és egyébként mennyire
sok vállalkozó karolja fel, ha csak néhány millió forinttal is ezeket a klubokat, sok
esetben. Fogunk arra is javaslatot tenni, hogy ha nyilván ez a több volt, amit először
mondunk, és ha a többől inkább a kevesebbet fogjuk megfogni, akkor atekintetben
szerintem, lehetne lépni, hogy ne csak erre a két osztályra vonatkozzon.

Még egyszer mondom, ezt is azért mondom, mert vélhetően nem tudjuk
megmondani, hiszen nincs hatásvizsgálat, hogy pontosan mennyi költségvetési kihatása
van a javaslatnak, de a javaslathoz képest ezeknek biztosan elenyészőbb hatása lenne
úgy egyébként, hogy - előterjesztő vidékről jött képviselő, tudja, hogy - mennyi kis
falusi csapatnak jelentene ez rengeteget. Erre mindenképpen fogunk javaslatot tenni.

Összességében véve nyilván sorolhatnám még azokat a kérdéseket is még,
amikkel egyetértünk vagy nem értünk egyet. Összességében az EKHO bevezetését, aki
látott már focicsapatot egy icipicit közelebbről talán, vagy hallott ezekről, az tudja, hogy
minimálbéren van a magyar labdarúgók jelentős része, emellett különböző
reklámszerződésekkel működik a történet. Azt hiszem, ebben egy rendet vághat ez a
javaslat. Tehát ebben sem látok problémát, a plafonon talán lehet még mérlegelni, hogy
itt milyen bevételig működhessen, de azt hiszem, hogy ez sem rossz javaslat.

Amit még hangsúlyozni szeretnék, hogy a tömegsport, szabadidősport
támogatás, így szakszerű megfogalmazni, azzal nem foglalkozik az előterjesztés,
hagyományos magyar sikersportágak maradnak még ki az előterjesztésből, amin szintén
el kellene gondolkodni, erre fideszes képviselőtársam is utalt. Azt hiszem, lehet ebben
egy bizottsági módosítóval is akár operálni vagy tovább javítani az előterjesztést, illetve
szükséges lenne az egységes sportszakmai szempontokat megfigyelni, de utalt rá
előterjesztő úr, hogy itt a sportstratégia újratekintése, a leendő sporttörvénynek az
áttekintése és nyilván ezzel összefüggésben lesz, de nem látjuk egyelőre az egységes
költségvetés és adópolitikát e mögött a dolog mögött, és azt, hogy ez pontosan mekkora
költségvetési kihatással jár.

Alapvetően a szándékot üdvözöljük, a rohamléptéket nem értjük és szeretnénk
részt venni módosító javaslatokkal a szakmai vitájában az előterjesztésnek, azt még
persze nem tudjuk, hogy most tesszük meg júliusban vagy késő ősszel, mi ebben
mindenképpen lépünk. Várom a válaszokat. Köszönöm szépen.

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Hadházy Sándor
képviselő úr kért szót.

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Rendkívül örülök annak, hogy most az MSZP hirtelen felismerte a dolog fontosságát és
most minden egyes sportághoz nagyon komoly forrásokat szeretne csoportosítani. Ez az
elmúlt években azért nem így történt, hanem mindig maradékelv érvényesült és nagyon
komoly pénzügyi problémák alakultak ki a magyar sport területén és az olimpiai
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felkészülési időszak is nagyon feszített volt. Hosszan lehetne sorolni, hogy milyen káros
folyamatok hova vezettek.

Tisztelt Bizottság! Néhány dologra szeretném felhívni a figyelmet.
Az egyik. A napokban olvashattuk a sajtókban azt, hogy mivel Olaszország

kiesett a futball vb-n, a csoportküzdelmeket sem élte túl, ezért a gazdasági becslések
szerint másfél milliárd eurónyi adóbevétel-kiesés várható az olasz gazdaságban, mert a
sporttal kapcsolatos összejövetelek, rendezvények, események, társasági események
jelentős mértékben elmaradnak. A vendéglátóhelyek nem úgy teljesítenek, mint ahogy
azt tervezték és bizony ez nagyon komoly gazdasági tényező. Ez csak egyetlenegy szám.
Olaszországban, hogy nem jutott tovább a csapat, másfél milliárd euró adóbevétel-
kieséssel kalkulálnak.

Igenis a sport gazdasági tényező. Egyrészt azért, mert egészségesebb lesz a
nemzet általa, és a munkából történő kiesés mértéke csökken, akkor az bizony a
gazdasági teljesítőképességet növelni fogja.

Az egészséges életmód ahhoz is hozzájárul, hogy kevesebb orvosi ellátást
vegyünk igénybe. A sportnak vannak természetesen kemény gazdasági kihatásai is. Egy-
egy sportesemény, láthatjuk itt Magyarországon megrendezésre kerülő
világbajnokságokat és európabajnokságokat, bizony komoly turisztikai kihatása van, és
ezek igen jelentős bevételnövelő tényezők.

Szerintem nagyon helyesen az előterjesztők felismerték azt az öt sportágat,
amelynek van kultúrája, hagyománya Magyarországon, és amely megfelelő gazdasági
erővel is rendelkezik. Szerintem nagyon helyesen elindult egy olyan folyamat, hogy a
labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda és jégkorong meg tudjon erősödni. Ezt
rendkívül fontosnak tartom. Szeretném azt is elmondani, hogy nagyon sokak szerint az
lenne a jó, ha a sportági szövetségek részt vehetnének ezen források elosztásában,
koordinálásába már csak azért is, mert esetleg az állami támogatásból és egyéb forrásból
felszabaduló források más területen jobban hasznosulhatnak.

Nagyon fontosnak tartom a testnevelési órák megemelését is, és nem tudom,
bevallom őszintén, nem tudom azt, hogy a testnevelő tanárok képzése, pótlása mennyire
átgondolt, tehát gyakorlatilag ez hogyan hajtható végre. Egészen biztos, hogy itt
kiegészítő kormányzati intézkedésekre is szükség van.

Szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy nagyon fontosnak tartanám az
iskolákban, általános iskolákban, középiskolákban és a főiskolákon is, ha diákolimpiai
mozgalom elkezdődne. Területi versenyek, iskolák közötti versenyek és országos
versenyek is minél nagyobb számban megrendezésre kerülnének, hiszen ez kiváló
lehetőséget biztosít arra, hogy a tehetségeket fel lehessen fedezni és az utánpótlás
számára a szükséges keretet lehessen biztosítani. Köszönöm szépen.

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen, több kérdés volt, kérek mindenkit,
hogy ütemesen haladjunk. (Jelzésre:) Horváth András képviselő úrnak adom meg a szót.

HORVÁTH ANDRÁS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Én az előterjesztőtől
kérdeznék, hiszen itt, mint ahogy már az előttem szólók elmondták, nagyon sok
mindenben maximálisan egyetértünk a célokkal. A megfogalmazásokkal van nekem
konkrétan problémám.

Elnök úr elmondta szóbeli kiegészítőjében, hogy a sportgazdaság megteremtése
lenne az egyik alapcél. Ezzel maximálisan egyetértek, azonban a sportgazdaság
tudománya mai állapotában a látványsportokra kidolgozott egy meghatározást, ami nem
egészen azonos azzal a meghatározással, mint ami itt a törvényben benne van. Mert
hogy ha már definiálunk látványsportot, akkor én tudnám ajánlani ennek a tudományos
meghatározását, ami a mai tudományban él.
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A mai sportgazdaság tudománya kettéveszi a sportokat, beszél látványsportokról
és beszél szabadidősportról. A sportgazdaságnak mind a két szegmense jelentős,
azonban én ellentmondást érzek, és itt egyetértek Varga László képviselőtársam
javaslatával, hogy a szabadidősportra is terjesszük ki a kedvezményeket, illetve az
egyéb ügyeket mégpedig azért, mert az előterjesztés végén, ahol az egészséges
életmódról, a napi sporttevékenységről beszélünk, ott igazából ez a szabadidősportra
vonatkozik, tehát az emberek egészségét és minden egyéb ilyen jellegű tevékenységét a
szabadidősportokban végzik.

Ha a látványsportok összehasonlítását nézzük, a látványsportoknál elsődleges a
verseny, a sportoló tekintetében a jövedelemszerzés és a szórakoztatás az abban
résztvevő tömegek számára. Míg a szabadidősportban az egészségmegőrzés, a rekreáció,
az egészséges életmód az, ami az elsődleges szempont, és gazdasági szempontból
mindkettőre nagyon komoly piac épül, hiszen a sportszergyártók mind a két piacot
próbálják maximálisan kiszolgálni.

Ezért javasolnám azt, hogy ha már látványsport, akkor vegyük bele a
tudományos meghatározást, és az megold egy csomó problémát, hiszen lefedi az
olimpiai és egyéb sikersportágainkat, és mindenképpen én javasolnám, hogy terjesszük
ki a szabadidősportra, hiszen az pedig a magyar emberek, polgárok egészségéről, és az
egészség megőrzéséről szól. Köszönöm.

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Második kört nem
tudom, hogy ebben az időkeretben célszerű-e. Szilágyi Györgyöt kérem, nagyon röviden
mondja el véleményét.

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Elnézést kérek, de egy általános vitáról van szó,
szerintem adjuk meg mindenkinek akár többször is a felszólalási lehetőséget, hiszen el
kell mondani a véleményt akkor is, ha esetleg később jut eszébe. Azért is szeretném
elmondani még, mert nem tudhatjuk, hogy mikor tárgyaljuk ezt a törvényjavaslatot,
hátha mondunk most is már olyan ötleteket, hogy átdolgozzuk még egyszer vagy
átdolgozza a kormány még egyszer a törvénytervezetet, és már nem kell módosító
javaslatokat benyújtani, tehát szívesen próbálok adni esetleg ötleteket, amíg vannak.

Az, hogy hatástanulmány készült-e, minden valószínűség szerint nem, mert
akkor megkaptuk volna azt is. Tehát azért itt óriási összegekről beszélünk, én
tudomásom szerint körülbelül éves szinten 300 milliárd forintról beszélünk, ami most
elvileg ennek az adókedvezmény.... (Közbeszólásra.) Nem? Mennyiről beszélhetnénk,
mert akkor megkérdezném, hogy mennyi, ami a társasági adót illeti éves szinten, de
teljesen mindegy, biztos, hogy sokkal nagyobb összegről beszélünk, mint amennyivel
például Magyarországon akár a labdarúgást fejleszteni lehetne. Ahhoz, hogy a mostani
színvonalhoz képest egy óriási ugrás legyen, és itt most első osztályú csapatokról
beszélek, másfél milliárd forintból ma Magyarországon egy ütőképes, középszintű
európai csapatot lehetne csinálni. Én akár azt is javasoltam volna, hogy csináljunk
limitet, hogy mennyi pénzt gyűjthetnek össze a csapatok, hiszen egy első osztályú
labdarúgó csapat és egy első osztályú vízilabda csapatnak nem ugyanakkora a
költségvetése. Egy első osztályú és másodosztályú labdarúgó csapat költségvetése
között is óriási különbség van. Lehetett volna limitálni azt, hogy mennyi pénzt
gyűjthetnek össze egy adott évben, ezzel lehetőséget adtunk volna egyébként a kisebb
csapatoknak is arra, hogy pénzhez jussanak, hiszen nagyobb lett volna a mozgásterük.

Megint hogy egy példát mondjak, addig gyűjtsünk pénzt, amíg arra szükség van,
hiszen mindenhol egyszerűbb lesz nagyobb egyesületeknek pénzt gyűjteni mint
mondjuk vidéki, kisebb, első osztályú csapatoknak. Ráadásul ez egy színvonal-
emelkedést is jelenthetett volna, hiszen ugyanúgy, mint ahogy a Bajnokok Ligájánál,
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megéri minél tovább menni. Megérné a csapatoknak minél magasabb osztályban
futballozni, nem jöhetnének létre olyan, nevezzük komikus helyzetnek jóindulatúan,
mint ami az elmúlt időszakban többször adódott mondjuk a labdarúgás életében, hogy a
másodosztály utolsó fordulóiban olyan meglepő eredmények születtek, hiszen voltak
olyan labdarúgó csapatok, akik nem akartak feljutni az első osztályba, mert nem tudták
vállalni azokat a költségeket vagy más okból kifolyólag. Ezt szintén tudtuk volna ezzel
módosítani, hiszen megérné neki első osztályban szerepelni, mert akkor nagyobb
költségvetést és több támogatást kaphatnának.

Van a törvénytervezetnek, itt elhangzott az előterjesztőnél, hogy mire lehet
költeni. Én a törvénytervezetben is egy kicsit aggályosnak látom, hiszen van egy,
technikainak tűnik, hogy van egy „vagy” szócska. A tárgyévi beruházási és felújítási
érték 80 százalékát, ez úgy néz ki, hogy eldönthető. Ezt a „vagy” szócskát kivenném,
hogy az a támogatási összeget, amit megkapnak, természetesen a törvényben
meghatározott százalékoknak megfelelően, de saját maguk csoportosíthassák be arra,
hogy mire költik. Nincs itt benne az, hogy mire költhetik még. Hiszen ha már úgy
definiáljuk, hogy egy biztonságtechnikai szempontból definiáljuk ezeket a dolgokat,
nagyon sok olyan kiadása van egy egyesületnek – megint beszéljünk labdarúgásról -,
ami szerintem ebbe a törvénytervezetbe nem tartozna bele. Utazás, edzőtáborok,
sportorvosi háttér, biztosítás, hiszen azért egy első osztályú csapatnak éves szinten 25-
30 millió forintba kerül éves szinten jelenleg a mérkőzéseinek biztosítása, és ebben
nincs benne még a rendőrség. Tudomásom szerint a rendőrség és a Magyar Labdarúgó
Szövetség közötti megállapodás értelmében a kiemelt mérkőzéseket a rendőrség ingyen
biztosítja, de ez az ingyen biztosítás a költségvetésnek pénzébe kerül, hiszen ezt ki kell
fizetni. Az lenne az egyszerűbb, ha ezt nem a rendőrségtől venné el, ha nem a rendőrség
költségvetéséből kerülne ki, hanem az egyesületek ki tudnák fizetni a rendőri biztosítást
egy adott évben. Véleményem szerint ez szélesen költhető, tehát ezt is meg lehetne
nézni, hogy mennyire lehetne ezeket költeni.

Még gyorsan két mondat. Itt hagyományos sportágak, és itt a jégkorong lett
említve. Ha a jégkorong belekerül mint hagyományos sportág, bár nem tudom mennyire
hagyományos sportág Magyarországon, az úszás pedig nem, amiben Hajós Alfréd
szerezte első olimpiai érmünket szerezte, akkor itt szerintem nem lehet hagyományos
sportágakat említeni. Az, hogy turisztikailag, ha elkezdjük fejleszteni ezeket a
sportágakat, ez turisztikailag mikor jelent majd bevételt Magyarországnak, megmondom
őszintén, kicsit szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban. Nehezen hiszem el, hogy
tömegek fognak jönni akár az elkövetkezendő 15-20 éven belül egy Fradi-Újpest
mérkőzésre. Ez nem egy Barcelona-Reál Madrid vagy mondjuk bármelyik angliai
mérkőzés, szerintem turisztikailag még nem fog szerintem akkora hatást hozni.
(Lasztovicza Jenő: Van belföldi turizmus is.) Igen. Jó.

Diákoknak országos versenyek. Pont kizárjuk, hogy diákoknak országos
versenyeket lehessen ez által szervezni, hiszen nem kaphatnak rá pénzt. És még egy a
szemlélet kérdésével, úgy kellene foglalkozni ezekkel a törvényekkel, hogy ne egyéni
motivációk és ne egyéneknek a szájíze szerint készüljön el egy törvény.

Hadd mondjak erre egy példát. Az én egyik szakértőm, Tömör-Tones Zsolt
tulajdonosa egy kézilabda csapatnak. Neki örülnie kellene, hiszen a csőd szélén áll ez a
kézilabda csapat, hiszen ezzel a törvénnyel megmenekülnek. Mégis az az álláspontja,
mégis azt az álláspontot képviseli, hogy ne csak a látványsportágakra legyen
kiterjesztve, hanem az egyetemes magyar sportra. Ez azt hiszem, megmutatja, hogy nem
az egyéni érdekeket kell nézni, hanem tényleg a sportnak az érdekét, és ha sport
területén dolgozunk, akkor a sportot vegyük figyelembe.

Higgyék el, nem akadékoskodni akarok egyáltalán, maximálisan megpróbálom
támogatni ezt a törvényt, és maximálisan próbálok benne segíteni, hiszem mondom még
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egyszer, óriási előrelépés az elmúlt időszakhoz képest, hogy ez a törvény egyáltalán még
ilyen formában is be tud kerülni a tisztelt Ház elé. Ez egy nagy előrelépés, csak
próbáljunk meg minél többet kihozni ebből a törvényből, hogy az egész magyar
sportnak tényleg a hasznára váljon. Köszönöm szépen.

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. (Jelzésre:) Lasztovicza Jenő ügyrendben
kért szót.

LASZTOVICZA JENŐ (Fidesz): Köszönöm, alelnök úr. Az lenne az ügyrendi
javaslatom, mivel általános vitáról kellene döntenünk és már olyan részleteibe mentünk
bele a törvénynek, ami nem a mai napirendi ponthoz tartozik, hogy javaslom, szavazzuk
meg, hogy szavazzunk, mert már szétbeszéltük teljesen ezt a törvényt.

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Képviselő úr, egyrészt nem az Epsoni Derby-n
vagyunk, hogy stílszerűen fejezzem ki magam. A bizottsági meghívón az szerepelt,
hogy a törvényjavaslat általános vitája folyik, aminek a végén majd arról döntünk, hogy
az általános vitára alkalmas vagy nem. Ennek az eldöntéséhez segítenek hozzá vélhetően
a kormánypárti, ellenzéki képviselői hozzászólások.

Arra én is kérek mindenkit, hogy összefogottan, lehetőleg egyszer mondja el, de
ne korlátozzuk képviselői jogában azt, aki érdemben hozzá kíván érdemben szólni.
(Lasztovicza Jenő: Akkor éjfélig is itt ülünk.) Rendben van. Nem látok újabb jelentkezőt,
(Dr. Török Ferenc jelentkezik.) bocsánat, a képviselők közül.

Egyetlen mondatot én is hozzá szerettem volna tenni, elnézést, hogy elnöki
székben ülve. A filmgyártásból vett példa kapcsán azért azt szeretném elmondani, hogy
azért elég sok, utóbbi években készült filmre annyira rátelepszik a képekre, tehát a film
egészére az adott szponzornak a személye vagy támogatói köre, hogy az néha már a
művészi élvezet kárára megy. Bízzunk benne, hogy nem olyan sportrendezvényekre
fogunk majd ezentúl járni, ahol az adott támogató cég vagy egy mobil szolgáltató cég
színében úszik majd minden és az ő szórólapjaiban gázolunk. Egy kicsit elvonná a
figyelmet a sport élvezetétől, és itt a gazdasági reklámtörvénnyel kapcsolatos
törvénymódosításba is bele lehet majd valahogy építeni, mert itt egy olyan erőfölény
birtokába juthat az adott támogató a helyzeti előnyétől fogva, ami lehet, hogy másik
törvényt sért. Ez volt az én megjegyzésem. (Jelzésre:)

Ki jelentkezett? Hoffman képviselő úr. (Közbeszólásra.) Képviselő úr
kezdeményezte ügyrendben, hogy zárjuk le. Elnöki jogkörömnél fogva és miután egyéb
jelentkezést nem láttam, engedje meg, hogy Hoffman képviselő úrnak megadjam a szót,
és utána egyben lezárom. (Hoffman Pál: lesz még más is.) Ha most lezárnánk, akkor
vége lenne az egésznek. Török úr jelentkezett. Kérem, hogy ne szavazzunk, ha elfogadja
ezt képviselő úr, és mindenki érdemben szóljon hozzá.

HOFFMAN PÁL (KDNP): Röviden az a véleményem, hogy itt most vagy a
törvény félreértése folyik vagy a félremagyarázása. Azt gondolom, hogy ennek a
javaslatnak a célja, hogy a még versenyben tartható csapatsportágakat eldöntsék, vagy a
leszakadást megállítsák. Erről szól az előterjesztés. Az előterjesztés ebben kedvező
változásokat hoz, és ez nem zár ki semmi további kedvező változást, hogy ezek a
javaslatok a sportolás területére is kiterjedjenek. Ennyi.

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Megkérdezem a tisztelt bizottságot, hogy hozzájárul-
e ahhoz, hogy a Wesselényi Közalapítvány Kuratóriuma részéről Török Ferenc röviden
szóljon a témához. (Jelenlévők beleegyezően bólintanak.) Igen, akkor öné a szó röviden.
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DR. TÖRÖK FERENC (Wesselényi Közalapítvány): Köszönöm szépen. Csak
örömmel tudom üdvözölni ezt a törvényjavaslatot, ha nem is minden részét, de
mindenképpen azért azt tudomásul venni, hogy amennyit a büdzsé megenged, tehát itt a
csapatsportok kiterjesztése, azt gondolom, óriási előrelépés minden forint, ami ide
bekerül a sportba.

Az egy másik dolog - és ez a részletes vitán - bizonyos értelmezhetetlen
rendelkezések vannak, ezt mint jogász mondom, meg egymásnak elletmondó dolgok,
azért van két dolog, amire mindenképpen szeretném felhívni a figyelmet és egyrészt
javítani, amit az előterjesztő mondott.

Ez a törvényjavaslat azt jelenti, hogy a Wesselényi Közalapítványtól az
ösztöndíjrendszer, ami 14 év óta kifogástalanul működik és semmi probléma nem volt,
sőt mindenki örömmel üdvözölte, itt voltam a bizottságnál előkészíteni, elmegy a MOB-
hoz. Ez nem is lenne nagyon nagy baj, csak ez a lóhalálában való dolog, ezzel van az
egyik problémám, és ennek a következményeit nem nézik.

Ez azt jelenti, hogy a Wesselényi Közalapítvány ezzel a rendelkezéssel
ellehetetlenül. Az állami támogatás, a Wesselényinek a támogatása, 5 százalékot lehet
felhasználni az állami pénzből, 565 millió forint elmegy. Iskolát kell fenntartani, vannak
időnként pályázati pénzek, amik nemigen jönnek, azt jelenti, hogy azonnal
szeptemberben 3-4 dolgozót el kell bocsátani. Az nem igaz, hogy ösztöndíjat az edzők
és egyebek 4-5 helyről kapnak. Ami igaz, hogy az edzők különböző helyről szedik a
pénzüket. Ösztöndíjat Magyarországon egyetlenegy helyen lehet kapni, és ez a
Wesselényi Közalapítványon keresztül, tehát ez nem indokolja önmagában ezt a
rendelkezést.

Nemcsak az, hogy ellehetetlenül a Wesselényi, hanem még egyéb problémákat
se tud megoldani. Ebben a bizottságban és éppen a Fidesz részéről számtalanszor volt
szó az iskolai testnevelésről, a testnevelő tanárok ösztönzéséről. Ez innentől kezdve
megszűnik, kifogy az egész dolog, tehát ez már nem lesz.

Azonkívül a módosításnak van egy olyan része is, a 15. §, mindegy, nem
érdekes, hogy eddig a pályázati rendszerben az iskolai sportkörök is részt vesznek, ez is
kiesik belőle, tehát az iskolai sportkörök sem. Tehát az, amit Hadházy képviselő úr is
mondott, hogy az iskolák támogatása, a diákolimpia meg az egész rendszer, ez
gyakorlatilag megszűnik. (Lasztovicza Jenő: Miért?) Mert kihúztátok az iskolai
sportköröket. Ki van húzva ebből a javaslatból, eddig csak iskolai sportkörök, tehát nem
a DSE-ek, az iskolai sportegyesületek. Négyféle iskola van, nagyon szívesen
megmutatom nektek, ezt a részét a dolognak.

Azon kívül, hogy a MOB-hoz elmegy hat héten belül ez az egész dolog,
beszéltem a MOB főtitkárával, ő is olvasta az előterjesztést. Ők nem kérték ezt, ő is
most olvasta, hogy ez elő van terjesztve. Nagyon furcsállom, hogy nekem ilyet mond a
MOB főtitkára, akkor meg minek? Hat héten belül meg szerződésünk van a
Wesselényinek a minisztériummal egész évre. Az ösztöndíjrendszer egy működőképes,
ami 14 éve van.

El kell dönteni, hogy egy új intézményrendszer feláll, stratégiailag feláll, mert
stratégiát akartok, és ezzel mindenki egyetért, addig miért kell hat héten belül belenyúlni
egy olyanba, ami egyáltalán nem tudni, hogy fog alakulni? Nem kellene úgy sietni,
pláne mikor a MOB nem is kérte. Elfogadom, persze, miért ne fogadnám el ezt a dolgot.
Azt gondolom, ezt végig kellene gondolni, a többi része azt gondolom, nagyon jól
támogatható, a módosító indítványt jól gondoljátok át, mert nem indok, hogy több
helyről kapnak ösztöndíjat. Nem kapnak. Ki kellene gyomlálni belőle ezt a megjegyzést,
és akkor egyébként ez nagyon jól támogatható. A módosító indítványt meg gondoljátok
át, ti vagytok a kormánypártiak, és azt, hogy ezek a korábban idehozott problémákat
meg kellene oldani. Nem fogja tudni a Wesselényi, hogy mennyi pályázati pénzt kap
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vagy nem kap, egyetlenegy pénzt fog kapni, az 5 százalékot ami egyébként kevés is, a
fenntartása 6 millió forint. 124 millió forintot kapott támogatásban, ebből irodát tart
fenn, villanyt és egyéb dolgokat és embereket kell elbocsátani, másutt meg majd fel kell
venni, mert azt kell csinálni. Köszönöm szépen.

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm, az általános vitát lezárom. Megkérem
Bánki Eriket, lezártam a vitát, kérem képviselő urat, mondja el az elhangzottakra a
reakciókat. (Szilágyi György: Arról volt szó, hogy volt egy javaslat arról, hogy
szavazzunk arról, hogy zárjuk le a vitát.) Elnézést, engedjék meg, hogy levezető

elnökként elmondjam, hogy ekkora erővel az első felszólaló után is lehet többségből
leszavazni vagy megszavazni egy olyan javaslatot, hogy zárjuk le. Szerintem a kör
lefutott, mindenki hozzászólt, erre már ne térjünk vissza, kérem az előterjesztőt, hogy
tegye meg véleményét. Köszönöm.

Bánki Erik (Fidesz) előterjesztő válaszai az elhangzottakra
BÁNKI ERIK (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a javaslatokat és

észrevételeket, amelyek a törvényjavaslattal kapcsolatban születtek. Többen is, Kovács
Péter képviselő úr, Szilágyi képviselő úr, Varga László és Horváth András felvetették,
hogy miért csak ez az öt csapatsportág szerepel ebben és hogy mi alapján lett ez
meghatározva.

A Nemzeti Sportstratégia, amelyről már említettem a bevezetőben is, hogy
ötpárti támogatottsággal, 360 szavazattal került elfogadásra a Parlamentben, a Nemzeti
Sportstratégia határozza meg azt a kört, ezt az öt csapatsportágat, hogy ezeket hívja
látvány-csapatsportoknak. Amit egyébként Hoffman képviselőtársam elmondott,
valóban ez vezetett bennünket. Mindent egyszerre nem lehet. Tehát én pont ugyanúgy
szeretném támogatni egyébként a Magyar Sakkszövetséget, mint amennyire a kaja-kenu
szövetséget, vívószövetséget, atlétikai szövetséget vagy éppen kézilabda-szövetséget,
egyszerűen minden nem megy.

Próbálunk egy induló lépést megtenni, ami egyébként természetesen nem zárja ki
azt, hogy további támogatások történjenek. Ha figyelték az eseményeket, egymilliárd
forinttal támogatta a kormány utólagosan a versenysportokat, beleértve az olimpiai
csapatsportágakat, kifejezetten az olimpiai felkészülésre megy abból az egymilliárdból
700 millió forint, a többi pedig többek között szabadidősportra és egyéb területekre.

A következő évi költségvetésből természetesen további forrásokat lehet majd
különböző címeken sporttámogatásként megjelölni a törvényben, azonban azt
gondoltuk, hogy lépjünk egy nagyot, és valóban próbáljuk a versenyképességét
megteremteni ennek a csapatsportágnak. Ami első ránézésre egyébként valóban
többletforrás-elvonás a költségvetés oldaláról, de azt gondolom, hogy hosszú távon ez
pedig bevételeket tud generálni. Megteremt egy olyan rendszert, amikor az európai
élklubokhoz hasonlóan a magyar klubok is már konkrét forrásfelvevők lesznek a piacon,
olyan szponzori támogatásokat tudnak szerezni azért, mert rendezett körülményeket
teremtenek, olyan infrastrukturális háttér van, olyan utánpótlás-nevelési bázis van és
egyébként olyan eredményeket ér el nemzetközi szinten, hogy a költségvetés számára
befizetést fog eredményezni. Ne felejtsünk el egy dolgot, képviselőtársaim, ma is a sport
nettó befizetője a költségvetésnek. 70 milliárd forint éves szinten az, amit a sporthoz
kapcsolódó befizetésként a költségvetésben teljesítenek. (Szalay Ferenc megérkezik az
ülésre.) Ehhez képest kevesebb, mint 20 milliárd forint az, amit visszakap a terület.

A számokhoz. Szilágyi képviselő úr 300 milliárd forintról beszélt, szó sincs
erről. Körülbelül 15-20 milliárd forint az, amit a Pénzügyminisztérium a számításai
alapján lehetőségként, még egyszer mondom, lehetőségként körvonalaz. Gondoljunk
bele az egyszázalékos támogatási lehetőségekbe. A magyar társadalom abból kis
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töredékét használja ki. Akkor beszélünk 15-20 milliárd forintról, ha minden
csapatsportágban minden egyesületnek komoly lépései lesznek ezen a téren, magyarul le
tudja hívni azokat a forrásokat, ami rendelkezésére áll.

Azt érdemes megvizsgálni, hogy tegyünk-e valami limitet, ezt el tudom fogadni.
Erről majd a parlamenti vita alatt, illetve a módosító indítványok kapcsán tudunk
beszélni.

Egyébként ma sem zárja ki a törvény, ma is beszél egyéb sportágakról is, hiszen
az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás valamennyi sportolót megilleti. Az
SZJA-kedvezmény az érmekre, kupákra, serlegekre, ami az egész közvéleményt
felháborította, elsősorban a szabadidősport rendezvényeket, diáksport rendezvényeket
egyébként ideértve, azokat is megváltoztatja ez a mostani jogszabály, arra is kedvező
hatása lesz.

Az is felmerült –Szilágyi képviselő úr mondta -, hogy a kiskapukra lehetőségek
nyílnak. Nem nyílnak lehetőségek kiskapukra, erre gondosan ügyeltünk, hiszen 15 éves
üzemeltetési kötelezettséget írtunk elő. Abban az esetben veheti igénybe az
illetékmentességet a vásárló, ha négy éven belül megkezdi a fejlesztést rajta, és 15 éven
keresztül azt sportlétesítményként használja. Arra pedig a sporttörvény ad lehetőséget az
államtitkárságnak, hogy abban az esetben, ha nem tartja be ezt a kötelezettségét, akkor
szankcionálja ezen a téren. Azt gondolom, ez kellően körül van írva azzal, hogy kötelezi
az illeték visszafizetésére, illetve nem hasznosíthatja egyébként más célra. Ma is így van
egyébként, képviselő úrnak is tudnia kell, hogy ha bármelyik önkormányzat a területén
lévő sport célú ingatlant értékesíteni kívánja és azt egyébként nem sport célra használja
a vásárló, akkor ahhoz a minisztérium, illetve az államtitkársága külön engedélye
szükséges a sporttörvény alapján, hogy ezt megtehesse.

Varga képviselő úr, a szabadidősport támogatása nagyon fontos terület, én ezzel
egyetértek. Azt gondolom, hogy az SZJA terén erre tesz kezdő lépést ez a
törvényjavaslat, illetve azt gondolom, hogy miután ez az öt csapatsportág foglalkoztatja
az igazolt versenyzők 70 százalékát, az a fejlődés, amit ezek a csapatsportok hozni
tudnak, azok a szabadidősport területén is jelentős fellendülést fognak eredményezni.

Hadházy képviselő úr beszélt arról, hogy milyen jelentősége van ezeknek a
sportágaknak egyébként a nemzetgazdaság számára is. Azt gondolom, hogy ha megint
csak ezt az oldalt vizsgáljuk, akkor összességében mondjuk öt év alatt az a fejlesztési
támogatás, ami kimegy, azt gondolom, a költségvetési bevétel oldaláról vissza is fog
jönni, szummában nem lesz többletkiadása a költségvetésnek ebben a sporttámogatási
rendszerben.

Fontos, ami felmerült még, a testnevelő tanárok képzése, átképzése a
mindennapos testnevelés kapcsán. Ez egy nagyon fontos és nehéz kérdés. Ebben még
együtt kell gondolkodnunk, hogy tudjuk ezt megtenni, mert valóban kevés olyan tanító
van, akinek van megfelelő végzettsége, de azt gondoljuk, hogy akkor van értelme a
törvénynek, ha a gyerekeket képesítéssel rendelkező, tehát kifejezetten sportedzői vagy
edzői képesítéssel rendelkező, ideális nyilván a testnevelő tanárok lehetnének, de ma
ebben a rendszerben sajnos nem tudjuk megtenni. Erre vonatkozóan valamilyen képzési
rendszert el kell indítani a kormánynak. Azért is gondoltuk már azt, hogy most kerüljön
a parlament elé a törvényjavaslat és kerüljön elfogadásra, ugyanis itt 2011. szeptemberi
bevezetésről beszélünk, tehát több mint egy év áll rendelkezésre, hogy a szükséges
képzések, átképzések tekintetében megkezdjük a munkát.

Horváth András képviselő úr, sporttudományokban hogy miről beszélünk
pontosan. Ha a sporttudomány részét vizsgáljuk, akkor nemcsak látványsportokról
beszél, hanem beszél utánpótlás sportról, szabadidősportról, amivel mi is foglalkozni
kívánunk, illetve diáksportról. Ezek a területek is hozzá tartoznak, mondom a mostani
törvényjavaslatnak is vannak kapcsolódó területei, de nincs kizárva, hogy
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továbbmenjünk. Mindenki úgy tekintse, arra kérem képviselőtársaimat is, hogy ez az
első lépés, amit most meg tudunk tenni, meglátjuk, hogy a gazdaság teljesítőképessége
2011-ben hogy alakul. Én lennék a legboldogabb, ha jövő nyáron egy hasonló léptékű
törvénymódosítást tárgyalhatnánk, ami újabb kedvezményeket vezet be a sport más
területére vonatkozóan.

Zakó képviselő úr amit említett, valóban ez egy fontos kérdés. Nagyon fontos
leszögezni, hogy aki támogatást ad az adójából, az nem minősül szponzornak, tehát nem
is várhatja el azt egyébként, hogy reklámfelületet kapjon az adott csapatnál. Sőt,
kifejezetten káros lenne, ha ez így menne át a köztudatba, mint ahogy alelnök úr is
mondta a szponzorok tekintetében a filmgyártásnál. Erre külön figyelni szeretnénk, mert
ha ez bekövetkezik, akkor az jelentősen sérti azt a célt és azt a szándékot, amit a
törvényjavaslat megfogalmazásánál teszünk.

Végül Török Ferenc kérdésére reagálva. Az, hogy az ösztöndíjrendszerrel mi
történik, hogy ez MOB-hoz kerül vagy államtitkárságnál marad, abban pillanatnyilag
nem dönt a törvény. A törvény lehetőséget nyit például a MOB számára, hogy az
ösztöndíjrendszer működtetését végezze, illetve pontosít az adómentesség esetében.
Adómentességről eddig az SZJA-törvény úgy fogalmazott, hogy a Weska által, a
Wesselényi Közalapítvány által kifizetett ösztöndíjak részesüljenek adómentességben,
ma pedig azt gondoljuk, hogy ez a helyes megfogalmazás, ha az ösztöndíjrendszer
önmaga minősül adómentesnek, és innen kezdve az, hogy ki folyósítja és hogyan, az egy
más kérdés. Egyébként edzői ösztöndíjak ma is három helyről mennek, nemcsak a
Weskától, a MOB-nak is van ilyen ösztöndíjrendszere meg a Bay Béla programban is
hozzájuthatnak ilyen ösztöndíjhoz. Nyilván, mondom ez egy későbbi kérdés, nem is
zárja le a törvényjavaslat ennek a sorsát, hanem csak megnyitja a lehetőséget arra, hogy
erről egy későbbi egyeztetés után döntsünk.

Köszönöm szépen még egyszer az elhangzott felvetéseket. Nyitottak vagyunk
képviselőtársaimmal arra, hogy a beérkező módosító indítványokról tárgyaljunk. Azt
szeretnénk, ha ez a törvényjavaslat minél gyorsabban életbe tudna lépni.

Döntés általános vitára való alkalmasságról, bizottsági előadók állítása
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Tisztelt Bizottság! Szavazás következik. Kérdezem a

bizottságot, hogy a T/573-as jelű törvényjavaslatot ki támogatja, illetve általános vitára
ki tartja alkalmasnak? Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) Tizenkettő. Ki nem támogatja,
kérem, szavazzon. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Hat tartózkodással támogatásra javasolja
a bizottság.

Többségi előadónak ki jelentkezik a támogatók közül? (Jelzésre:) Hadházy
Sándor képviselő úr jelentkezett. Aki támogatja, kérem, szavazzon. (Szavazás.)
Egyhangú. Szilágyi György képviselő úr menet közben kérte, hogy ő lehessen, aki a
kisebbségi véleményt tolmácsolja. Aki támogatja ezt? (Szavazás.) Köszönöm, egyhangú.
Köszönöm szépen, a napirendi pontot lezártuk, az elnöklést átadom Bánki Erik
képviselő úrnak.

(Az ülés vezetését Bánki Erik, a bizottság elnöke veszi át.)



26

Egyebek
ELNÖK: Köszönöm a segítséget, alelnök úr. Egyebek maradtak hátra.

Kérdezem, Egyebek között van-e valakinek bejelentenivalója? (Nincs jelzés.)
Amennyiben nincs, akkor megköszönöm képviselőtársaimnak a munkát, további sikeres
napot kívánok.

Következő ülésünkre holnap este fél hétkor kerül sor a Parlamentben,
megpróbáljuk úgy tervezni, hogy tudjunk helyet kapni, de erről még mindenki e-
mailben és sms-ben is kap értesítést.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 18 perc)

Zakó László Bánki Erik
a bizottság alelnöke a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra


