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J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának
2010. július 19-én, hétfőn 8 óra 40 perckor

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

                                                
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában
megtalálható.
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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)  (Kapcsolódó módosító
javaslatok megvitatása)

 2. Egyebek



4

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Bánki Erik (Fidesz), a bizottság elnöke
Zakó László (Jobbik) alelnök
Becsó Zsolt (Fidesz)
Hadházy Sándor (Fidesz)
Horváth László (Fidesz)
Kovács Ferenc (Fidesz)
Lasztovicza Jenő (Fidesz)
Törő Gábor (Fidesz)
Hoffman Pál (KDNP)
Horváth András Tibor (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP)
Szilágyi György (Jobbik)
Kukorelly Endre (LMP)

Helyettesítési megbízást adott:

Szalay Ferenc (Fidesz) Bánki Eriknek (Fidesz)
Kovács Péter (Fidesz) Becsó Zsoltnak (Fidesz)
Vincze László Mihály (Fidesz) Törő Gábornak (Fidesz)
Bús Balázs (KDNP) Hadházy Sándornak (Fidesz)
Pál Béla (MSZP) Horváth András Tibornak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászóló
Fazekas Attila főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 40 perc)

Elnöki bevezető, napirend megszavazása
BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, továbbiakban: ELNÖK: Szeretettel

köszöntöm a Sport- és turizmusbizottság ülésén a bizottság tagjait, illetve a
kormányképviselőt.

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) (Kapcsolódó módosító
javaslatok megvitatása)

Az egyes, sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról T/573. számú
törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító indítványokról szavaznánk. Köszönöm a
Nemzeti Erőforrás Minisztérium sport szakállamtitkárságának képviselőit, és kérném, hogy a
minisztérium álláspontját jelezzék az aktuális módosító indítványoknál. Én magam
előterjesztőként majd úgy szintén ezt megteszem.

Az 1. pontban Nagy Csaba képviselőtársunk kapcsolódó módosító indítványa szerepel.
Kérdezem a minisztérium álláspontját.

FAZEKAS ATTILA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A minisztérium támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Előterjesztőként én is támogatom. Kérdezem a bizottság
tagjait, ki az, aki Nagy Csaba kapcsolódó módosító indítványát támogatja. (Szavazás.)
Egyhangú igen.

A 2-es ajánlási számon Pál Béla, dr. Varga László és Horváth András képviselő urak
kapcsolódó módosító indítványa szerepel. Kérdezem a minisztérium álláspontját.

FAZEKAS ATTILA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A minisztérium nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Itt két kapcsolódó módosító indítvány is szerepel. Ez
gyakorlatilag kibővítené az úszással a jelenlegi öt csapatsportot. Előterjesztőként szintén nem
támogatom. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Öt. Köszönöm
szépen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenkettő. A bizottság egyharmada sem
támogatja.

A 3-as ajánlási számon szintén Horváth András és képviselőtársai indítványa szerepel,
akik az öttusával és a kajak-kenuval kívánják kiegészíteni az öt látványcsapat-sportágat.

FAZEKAS ATTILA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ezt sem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Előterjesztőként szintén nem támogatom. Kérdezem a bizottság
tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Öt. Köszönöm szépen. Ki az, aki nem támogatja?
(Szavazás.) Tizenkettő. A bizottság egyharmada sem támogatja.

A 4-es ajánlási számon Szilágyi György képviselő módosító indítványa szerepel,
amely kiveszi azt a vagy szócskát, ami a felhasználási kört szűkítette volna. Kérdezem a
minisztérium álláspontját.

FAZEKAS ATTILA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tekintettel arra, hogy az 1.
ajánlási sorszám alatt szereplő ugyanezt tartalmazza, ezért mivel azt támogattuk, tartalmában
nyilván itt is támogatjuk.
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ELNÖK: Igen, az gyakorlatilag elviszi, ettől függetlenül nyilván lehet ugyanígy
támogatni. Én előterjesztőként szintén támogatom a kapcsolódó módosító indítványt.
Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ellenvélemény, tartózkodás
nem volt, a bizottság egyhangú döntésével támogatja.

Az 5-ös ajánlási számon dr. Bóka István képviselő úr kapcsolódó módosító indítványa
szerepel. Kérdezem a minisztérium álláspontját.

FAZEKAS ATTILA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A minisztérium támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Előterjesztőként én magam is támogatom ezt a módosító
indítványt. Kérdezem a képviselőtársaimat, ki az, aki ennek az elfogadását támogatja.
(Szavazás.) A bizottság egyhangú döntésével támogatja.

És végül a 6-os ajánlási számon Horváth András és képviselőtársai kapcsolódó
módosító indítványa szerepel. Ahol a sporttelepet, mármint a fogalmat javasolják kibővíteni
tornaterem, tornaszoba, tornaudvar, vízisporttelep megnevezésekkel. Kérdezem a
minisztérium álláspontját.

FAZEKAS ATTILA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatjuk, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Előterjesztőként én magam is támogatom.
Képviselőtársaimat kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény,
tartózkodás nem volt. Ismét tanúbizonyságát adta a bizottság annak, hogy pártatlanul képest
sportügyekben eljárni, úgyhogy a bölcsességet megköszönve kérdezem, hogy van-e valakinek
tudomása még olyan kapcsolódó módosító indítványról, amiről itt a felsorolásban nem
ejtettünk szót. Ilyen nincs, akkor megköszönöm Fazekas Attila és Bardóczy Gábor uraknak a
segítséget. További szép napot kívánunk és sok sikert a sport szakállamtitkárságnak.

Egyebek
Második napirendi pontunk az egyebek. Van valakinek felvetése? Szilágyi György

képviselő úr, öné a szó.

SZILÁGYI GYÖRGY (LMP): Elnök úr, nekem csak egyetlen egy kérdésem lenne,
hogy lehet-e arról valamit tudni, hogy az egyik módosító indítványt, ami a külföldiek
tulajdonszerzésére irányult, azt az információt kaptam, hogy a minisztérium meg fogja
vizsgálni. Ennek körülbelül mi lesz a menete, mikor kerül a minisztériumhoz, vagy
tudhatunk-e erről valamit.

ELNÖK: Egyelőre nem tudunk. Ez még az államigazgatás útvesztőiben van, a jelzést
leadtuk, ez az off shore cégek kizárása az esetleges felhasználói körből. A mostani
információjuk alapján ezek szerint a jogszabályok szerint ezt nem tudják megvalósítani, de
vizsgálják azt, hogy hogyan lehet esetleg deklaráltan is kizárni őket ebből a körből. Várjuk az
információt, de szerintem már csak őszre lesz meg. Köszönöm szépen.

További kérdés? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, az egyebek napirendi pontot
is lezárom, a bizottság ülését berekesztem, további szép és sikeres napot kívánok
mindenkinek.

(Az ülés befejezésének időpontja: 08 óra 47 perc)
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Bánki Erik
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


