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J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának
2010. július 12-én, hétfőn, 11 óra 6 perckor

a Képviselői Irodaház V. emelet 520. számú tanácstermében
megtartott üléséről

                                                
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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Napirendi javaslat

1. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/657. szám)
(Rogán Antal, dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) és dr. Rubovszky György (KDNP)
képviselők önálló indítványa)
(Általános vita)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Bánki Erik (Fidesz), a bizottság elnöke

Zakó László (Jobbik), a bizottság alelnöke
Becsó Zsolt (Fidesz)
Hadházy Sándor (Fidesz)
Horváth László (Fidesz)
Kovács Ferenc (Fidesz)
Kovács Péter (Fidesz)
Lasztovicza Jenő (Fidesz)
Törő Gábor (Fidesz)
Bús Balázs (KDNP)
Horváth András Tibor (MSZP)
Pál Béla (MSZP)

A bizottság titkársága részéről:

Bárdossy Tamás tanácsadó
Sirkó Jánosné titkárnő

Helyettesítési megbízást adott

Szalay Ferenc (Fidesz) Bánki Eriknek (Fidesz)
Vincze László (Fidesz) Kovács Ferencnek (Fidesz)
Hoffman Pál (KDNP) Bús Balázsnak (KDNP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Cser-Palkovics András előterjesztő, országgyűlési képviselő (Fidesz)
Kerti Krisztina (Nemzetgazdasági Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 6 perc)

Elnöki megnyitó

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok szeretettel
köszöntök mindenkit sport- és turizmusbizottság mai ülésén.

A napirend elfogadása

A képviselőtársaim írásban megkapták előre a bizottsági meghívót, amelyen két
napirendi pont szerepel. Egyik a költségvetési törvényt módosító önálló képviselői indítvány,
amelynek az általános vitára való alkalmasságáról kell ma tárgyalnunk, illetve az egyebek.
Kérdezem, hogy ehhez képest van-e valakinek módosító indítványa, javaslata. (Nincs jelzés.)
Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki fogadja el az írásban kiküldöttek szerint a napirendi
pontokat. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény, tartózkodás nincs, a bizottság
egyhangú döntésével jóváhagyta a napirendjét.

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/657. szám) (Rogán Antal, dr. Cser-Palkovics
András (Fidesz) és dr. Rubovszky György (KDNP) képviselők önálló indítványa)
(Általános vita)

Köszöntöm dr. Cser-Palkovics András képviselő urat az előterjesztők képviseletében,
illetve Kerti Krisztina asszonyt, a Nemzetgazdasági Minisztériumból.

Elsőként Cser-Palkovics Andrásnak adnám meg a szót előterjesztőként, hogy
kiegészítését tegye meg.

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! Csak néhány szóban indokolnám az előterjesztést. A Medgyessy-

kormány még 2003-ban átvállalta az üzemben tartási díj fizetését, majd ehhez képest 2007-
ben egy szűk kör részére újra fizetési kötelezettséget állapítottak meg, ez a szűk kör a
vendéglátósok és más kereskedelmi vállalkozások voltak. Mi azt tartanánk helyesnek, hogyha
itt egységes szabályozás lenne, és ennek a körülbelül egyébként erre az évre költségvetési
hatását tekintve 900 millió forint körüli hatást gyakorló döntés megszületne, és egységes
elbírálás alá esne mindenki, és az állam átvállalná az üzemben tartási díjat a vendéglátósoktól
és egyéb kereskedelmi vállalkozóktól. Ezzel nem pénzügyi értelemben, de mégis egy újabb
kisadó megszüntetése vagy állam által való átvállalása történne meg.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A minisztérium képviselőjét kérdezem, hogy van-e
minisztériumi álláspont a törvényjavaslattal kapcsolatban.

KERTI KRISZTINA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, támogatjuk a
törvényjavaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
A képviselőtársaimat kérdezem. (Jelzésre.) Zakó László alelnök úr, öné a szó.

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm, hasonlóan rövid leszek én is.
Előrebocsátom, támogatni fogjuk a javaslatot, viszont engedtessék meg, hogy azért

jelezzem, hogy bármilyen nyúlfarknyi is ez a módosító javaslat, egy általános indokolásban
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valami indok is kellene. Mert itt leírtak valamit, hogy mit csinált Medgyessy és Gyurcsány, ez
körülbelül annyi indokolás ehhez, mintha azt mondom, hogy most kint 28 fok van, és a Duna
meg 22 fokos, vagy akármennyi.

Legalább írta volna le az előterjesztő az indoklásban, hogy ennyivel kívánja a terheket
csökkenteni, ami érezhető lesz a vállalkozások életében, vagy majd esetleg ezt a
könnyebbséget át tudják hárítani a fogyasztókra. El tudom fogadni, de ez így kicsit setesutára
sikeredett.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm.
Kovács Ferenc képviselő úr!

KOVÁCS FERENC (Fidesz): Csak röviden szeretnék mindenkit tájékoztatni arról,
hogy a szálláshelyeken évek óta nagy problémát jelent a szobákban felszerelt televíziók,
monitorok díjazása. 800 forint/hónap díjat kell fizetni minden egyes tévékészülékhez, minden
egyes szállodaszobában a szálloda tulajdonosának anélkül, hogy figyelembe lenne véve, hogy
ki van-e adva az adott időszakban az a szoba, vagy milyen a vendégforgalmi mutató. Tehát
semmiféle aránya nincs a forgalomra nézve ennek a díjnak, évek óta küzdünk azért, hogy ezt
levegyék.

A másik, hogy egy ilyen televízióért, amellett, hogy fizet a szálláshely-fenntartó havi
800 forintot, két ürüggyel még fizet jogdíjat is: egyszer a kábeltévé-szolgáltatónak, egyszer
pedig a Szerzői Jogvédő Irodának, direktben. Tehát szerintem még ezt is le kell tisztázni,
hogy csak egy helyre kelljen szerzői jogdíjat is fizetni, így is könnyítve a vállalkozások
helyzetét.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr.
Van-e további hozzászólás? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor szavazásra

bocsátom a kérdést. Az elhangzott felvetésekre esetleg kíván-e válaszolni az előterjesztő?
(Nemleges jelzés.) Megjegyzem, nyilván lesz ennek majd egy szóbeli indokolási része a
parlamentben, miután egy olyan fontos kérdésről van szó, ami régi problémája ennek a
szakmának, ezért a bizottság elnökeként is külön köszönöm a képviselőtársaimnak, hogy egy
ilyen indítványt tettek, és ezzel rendezik ezt az anomáliát is.

Szavazás

Kérdezem, ki tartja általános vitára alkalmasnak az előterjesztést. Aki igen,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt, a
bizottság egyhangú döntésével támogatja.

Képviselő úr, sok sikert az indítvány további támogatásához.
Köszönöm szépen, és a minisztérium képviselőjének is köszönöm, hogy velünk tartott

a mai bizottsági ülésen.
A bizottsági előterjesztő személyére vonatkozóan van-e valami óhaj? (Nincs jelzés.)

Amennyiben nincs, látom a tekintetekből, hogy a bizottság elnökeként vállaljam magamra.
(Derültség, közbeszólások.) Köszönöm.

Aki elfogadja, hogy a bizottság álláspontját én ismertessem a parlament előtt,
szavazzon. (Szavazás.) Ellenvélemény, tartózkodás nem volt, egyhangú döntéssel engem
állított előállítóként a bizottság.

Az első napirendi pontot ezzel lezárom.
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Egyebek

Az egyebek között van-e valakinek felvetése? (Jelzésre.) Alelnök úr!

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm.
Még mindig a pénteki konferenciával kapcsolatban, mert olvastuk, hogy megtelt a

létszám, de közben a bizottság titkárságán adtam le neveket. Tehát mi az utolsó határidő, és
milyen létszámkeretünk van?

ELNÖK: Értelemszerűen a bizottság tagjai és az a néhány szakértő, aki a bizottsági
tagok munkáját segíti, lehetőséget kap arra, hogy bejöjjön, azt személyesen én intézem. De
arra kérek azért mindenki, hogy a holnapi napig adja le a neveket, mert a regisztrációt is
ennek megfelelően kell megtennem. Egyébként véglegesített az előadók listája, tehát minden
információ rendelkezésre áll most már.

A bizottsági ülések tekintetében holnap 10 órakor van bizottsági ülésünk, és
meglátjuk, hogy még szükséges lesz-e a parlamenti vita, illetve kapcsolódó módosító
indítványok függvényében lehet, hogy még kedden délután kell egy újabb ülést tartanunk, de
a kedd délelőtti ülésen már láthatjuk nagyjából, hogy hogyan folytatjuk.

Amennyiben más nincs… (Jelzésre.) Van, Pál Béla képviselő úr!

PÁL BÉLA (MSZP): A múltkor jeleztem, hogy a 8 év visszásságait vizsgáló
bizottságba javasoljuk dr. Varga László urat felvenni. Ha mód van rá, kérem, ezt erősítsük
meg egy szavazással.

ELNÖK: Ennek nincs akadálya. Kérdezem a képviselőtársaimat, ki fogadja el, hogy
Varga Lászlóval kibővüljön az elmúlt 8 év kormányzati visszaéléseit vizsgáló albizottság.
(Szavazás.) Köszönöm szépen, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, egyhangú döntéssel
Varga László képviselő urat az albizottság tagjává megválasztottuk.

A képviselőtársaimnak sikeres munkát kívánok mára, holnap 10 órakor találkozunk.
Szép napot kívánok!

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 14 perc)

Bánki Erik
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


