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Napirendi javaslat

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1850.

szám)

(Szilágyi György (Jobbik) képviselő önálló indítványa

2. 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
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)
Vincze László Mihály (Fidesz)
Hoffmann Pál (KDNP)
Horváth András Tibor (MSZP)
Pál Béla (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP)
Szilágyi György (Jobbik)
Kukorelly Endre (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Szalay Ferenc (Fidesz) megérkezéséig Lasztovicza Jenőnek (Fidesz)
Becsó Zsolt (Fidesz) megérkezéséig Kovács Ferencnek (Fidesz)
Bús Balázs (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz)
Hoffmann Pál (KDNP) megérkezéig Törő Gábornak (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Szekeres Pál helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Lukács Zsuzsanna kabinetfőnök (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 06 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok szeretettel
köszöntöm a Sport és turizmus bizottság tagjait mai ülésünkön. Két napirendi pontunk lenne,
amelyre az írásos meghívóban javaslatot tettem. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki ehhez
képest változtatást javasol. (Nincs jelzés.) Senki.

Ki az, aki elfogadja az írásban kiküldött napirendi pontokat? Kérem, kézfelemeléssel
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellenvélemény? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Nincs jelzés.)
Nincs. A döntést egyhangú szavazatával hozta meg a bizottság.

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

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita. A
sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló T/1850. számú törvényjavaslat

Az első napirendi pontunk: döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-
vételéről, illetve az általános vitára történő alkalmasságáról, amely a sporttörvényt
módosítaná. Szilágyi György képviselőtársunk indítványa, amelynek a lényege az lenne, hogy
a jelenlegi 12 főről, amely a „nemzet sportolója” címet megkaphatja, átmenetileg 13-ra
emeljük annak létszámát. Ennek indoka is érthető. Kérdezem képviselő urat, aki a javaslat
előterjesztője, kívánja-e szóban kiegészíteni ezt a törvényjavaslatot.

Szilágyi György (Jobbik) szóbeli kiegészítése

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Természetesen ez a
lényege, tehát pontosan az lenne a lényege, hogy az Aranycsapat két élő legendája egyszerre
kaphassa meg ezt a címet. A Jobbik Magyarországért Mozgalom az elmúlt időszakban
többször kifejezte, hogy véleményünk szerint akkor lehet egy szebb jövő építésébe
belekezdeni, ha a múltat lezárjuk és a múlttal foglalkozunk. A múlt kérdésével kapcsolatosan
ennek két lényeges szegmensét emeljük ki, az egyik az elszámoltatás, amikor szembe kell
nézni a múltban elkövetett bűnökkel, a másik pedig, hogy a múlt értékeit megbecsüljük és a
múlt értékeit a helyén kezeljük.

Ezért mi úgy gondoljuk, hogy a sporttörténelemhez maximálisan hozzátartozik az
Aranycsapat, mint érték. Magyarországhoz, a magyar nemzethez hozzátartozik az
Aranycsapat, mint érték, és sajnos, egyre kevesebben vannak már ebből a csapatból
közöttünk. Még két élő tagja van az Aranycsapatnak, Grosics Gyula és Buzánszky Jenő, és azt
szeretnénk, hogy kifejezve az értékek iránti tiszteletünket, ők egyszerre kaphassák meg ezt a
díjat.

A jelenlegi hatályos törvények ezt nem teszik lehetővé, mi ezért nyújtottuk be ezt a
törvényjavaslatot, és remélem, hogy az összes frakció a szándékot veszi figyelembe, és nem
azt, hogy ki nyújtotta be. Tehát mi ebből tényleg nem csinálunk politikát, hanem ez
véleményem szerint egy olyan kezdeményezés, amit mindenki támogathat. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga László képviselő úr kért szót. Öné a szó!

Hozzászólások, észrevételek

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Elöljáróban az
aktuálpolitikai vonatkozásokat lehántva a dologról, hadd mondjam el, hogy támogatjuk az
indítványt. Azt hiszem, hogy a politikán felül áll ez az indítvány. Hiszen az alapcélt, hogy a
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két élő legenda megkapja a „nemzet sportolója” címet, azt mindenképpen fontosnak tartjuk,
és tudjuk, hogy ehhez változtatni kell a szabályozáson.

Egyetlenegy technikai javaslatom lenne, és azt kérném, hogy ezt vagy bizottsági
szinten kezeljük, ha egyetértés mutatkozik ebben, vagy ha nem, akkor lehet, hogy ebben a
tekintetben én gondolkodom egy módosító indítványon. Ez egy egyedi eset, és az
egyediségéből fakadóan nyilván persze van egy precedens jellege is, de azt gondolom, hogy
valahol a hatály környékén kellene egy kicsit kutakodnunk, hogy hatályát veszítse a javaslat a
döntés után. Tehát onnantól fogva, hogy 13 főre kiegészült, az nyilván akkor már 13 fős, és ha
egy sajnálatos eset miatt újra 12 fős, akkor ne legyen új tag választva.

Tehát ezen a kérdésen gondolkodom, hogy el tudunk-e menni egy ilyen irányba, mert
ez innentől végül is kinyit egy kaput is, túl azon, hogy a konkrét javaslattal egyetértünk. Ha
jól értem, akkor a javaslat szerint bármikor lehet ilyet csinálni, erről szól, hogy a miniszter
bármikor dönthet így. Lehet, hogy ez azért nem lenne kívánatos. Az, hogy a két élő legenda
esetében most eltérjünk, az igen.

Tehát kérdezem inkább az előterjesztőt, hogy gondolkodhatunk-e közösen esetleg
valami ilyesmiben, hogy mondjuk egy hónap múlva veszítse hatályát. Az én értelmezésem
szerint akkor is 13 fős marad a dolog. Persze, nem akarok ártani az ügynek, tehát ezt
hangsúlyoznám. Tehát ha ez nem működik, akkor is fogjuk támogatni, tehát nincs ezzel gond.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kérdésre segítségként kérném Lukács Zsuzsanna
államtitkári kabinetfőnököt a sport államtitkárságról, hogy ezzel a felvetéssel kapcsolatban
van-e valami javaslata, hogy hogyan lehetne kezelni az ügyet, illetve mi a kormány
álláspontja, vagy legalábbis a tárca álláspontja e tekintetben. Öné a szó!

LUKÁCS ZSUZSANNA kabinetfőnök (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm
szépen, és köszöntöm a bizottság tagjait. Mindenekelőtt elnézést kérek Szekeres Pál helyettes
államtitkár úr nevében, aki elvileg készült, itt van a Házban, csak két emelettel lejjebb van,
alelnök úrral tárgyal, ha minden igaz, de lehet, hogy előbb vagy utóbb érkezik, ha befejezik
addig. Kormányálláspontot még nem tudok mondani, tárcaálláspontot tudok, illetve
informális kormányálláspontot, amennyiben van ilyen.

Tehát a tárca támogatja az előterjesztő javaslatát, és úgy tudjuk, hogy a kormány is
támogatni fogja.

Ugyanakkor szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy jelenleg a költségvetési lába
nem áll rendelkezésre a tárca költségvetésében, tehát a törvénymódosítás mellett a
költségvetési törvényhez egy kapcsolódó módosító indítványt is be kellene nyújtani, amiben a
plusz egy ember juttatásait a tárca rendelkezésére bocsátja a kormány. Feltétlenül úgy
gondoljuk, hogy ezzel nem kívánunk precedenst teremteni, hanem ez egy olyan egyszeri
alkalom lenne, ami egyfajta kivételt teremt.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés ezzel kapcsolatban? Vincze László
képviselő úr!

VINCZE LÁSZLÓ MIHÁLY (Fidesz): Kérdezném, hogy mi történne, hogy ha
mindannyian támogatnánk? Én ezt javasolnám is, hogy támogassuk, szakmailag pedig a lábát
majd meg fogja keresni a tárca vagy bárki más, egyeztetett módon. Hiszen úgy gondolom,
hogy maga az ügy abszolút támogatandó, és nem hiszem, hogy sor kerüljön a következő
évtizedekben hasonlóra. Bár lehet tévedni, és minél messzebbre nézünk a múltunkban, annál
jobban láthatjuk a jövőt. Ezzel a mottóval is támogassuk.
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ELNÖK: Zakó László alelnök úr kért szót. Öné a szó!

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Egyetlenegy mondat: ha bárkiben
felmerül, hogy most két ember és szaporítjuk a nemzet sportolóinak számát, azt mondom,
hogy az Aranycsapat az a legenda, és ők ketten alkotják a legendát, tehát gyakorlatilag ketten
adják ki azt az egyet, ami nem teszi kérdésessé szerintem a támogatást.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyetértek egyébként én magam is azzal a felvetéssel,
hogy nem kellene ebből rendszert csinálni. Tehát egyszeri alkalommal adjunk lehetőséget
arra, hogy ez a 12 fő 13-ra bővüljön. Módosító indítvánnyal szerintem tudjuk kezelni a
dolgot, mégpedig olyan módon, hogy egyszeri alkalommal adunk lehetőséget arra, hogy a
sporttörvény módosításával most 13 főre bővítheti a miniszter a nemzet sportolóinak a
számát, azzal a kitétellel nyilván, hogy a következő alkalommal, amikor az egyik nemzet
sportolója eltávozik közülünk, akkor nem nevez meg újat, magyarul: visszaáll 12-re ez a
szám.

De ráérünk módosító indítvánnyal kezelni a történetet, ha szükséges lesz, bizottsági
módosító indítvánnyal, azzal az egyetértésünket ki tudjuk fejezni. (Vincze László Mihály: És
mindenki írja alá!)

Kovács képviselő úr!

KOVÁCS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ha az ismereteim
nem csalnak meg, fel kell hívnom a figyelmet, hogy a nemzet sportolói választanak egy
nemzet sportolóját maguk közé, vagy kettőt, nem?

ELNÖK: Nem.

KOVÁCS FERENC (Fidesz): Ez a Halhatatlanok Klubja? A színészeknél van? (Zaj,
közbeszólások: Igen.) Akkor egy más eljárás, bocsánat. De ezen az alapon, ha a Sallai-
Regőczi páros nevezne meg valakit – Lasztovicza Jenő súgta -, akkor azok is bekerülhetnek
elméletileg.

ELNÖK: Vagy a Bánki-Lasztovicza. (Derültség.) Egyébként Bárdossy Tamás
kollégám súgott, és ebben igaza van, hogy lehet, hogy nem is kell kapkodnunk a módosítóval,
mert úgyis szeretnénk egy új sporttörvényt a Ház elé terjeszteni tavasszal. Abban az új
sporttörvényben akkor tudjuk ezt rendezni, tehát ezzel én is egyetértek.

Határozathozatal a tárgysorozatba-vételről

Engedjük el így most ezt a törvénymódosítást, nyilván azzal a tudattal, hogy ezt
kezelni fogjuk jövő tavasszal a törvénymódosítás során, és nagyon bízunk abban, hogy addig
nem kerül sor újabb kinevezésre. Van-e további hozzászólási igény? (Nincs jelzés.)
Amennyiben nincs, kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja ezt a törvényjavaslatot.
(Szavazás.) Köszönöm szépen.

A tárgysorozatba-vételről döntött így a bizottság, egyhangú döntésével.
Kabinetfőnök asszony!

LUKÁCS ZSUZSANNA kabinetfőnök (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Szeretném
megismételni, hogy akkor kérném a bizottságot, hogy a költségvetési törvényhez egy
kapcsolódó módosítót is nyújtson be, amelyben ezt a szükséges 6 millió forintot
átcsoportosítja a tárca költségvetésébe.
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ELNÖK: Holnap döntünk a fejezeti számokról, tehát elvileg akkor ma kellene egy
módosító indítványt benyújtanunk e tárgykörben, adott esetben most. Kérem akkor az
együttműködést képviselőtársaimtól, mert nem áll írásban rendelkezésünkre ez a kapcsolódó
módosító indítvány…

LUKÁCS ZSUZSANNA kabinetfőnök (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Bocsánat,
csak egy kiegészítés. Ugyan csak 6 millió forintról beszélünk, tehát mondhatná bárki, hogy
ennyi csak rendelkezésre áll a tárca költségvetésében, de a költségvetési törvény
szerkezetéből adódóan ezt más sorról nem tudjuk elvenni. Tehát akár a versenysportról, vagy
más előirányzatról nem tudunk ilyen típusú kifizetést kezdeményezni, kizárólag az
elismerések nevezetű fejezeti kezelésű előirányzatról, ami az olimpiai járadékot, illetve ezt az
összeget tartalmazza, és a Gerevich ösztöndíjat.

Tehát akkor vagy az olimpiai járadékból vagy a Gerevich ösztöndíjból kellene
elvennünk, hogy ez rendelkezésre állhasson, egyiket sem gondolom üdvözítő megoldásnak.

ELNÖK: Illetve fejezeten belül tudunk még módosítást eszközölni, tehát fejezeten
belül tudunk módosítani majd a következő egy hétben is.

Én inkább azt tanácsolnám, mert arra most nincs idő, hogy itt ad hoc jelleggel egy új
javaslatot gyártsunk, a fejezeten belül megkeressük ennek a lábát, és a jövő hétre akkor én
hozok a bizottság elé egy olyan módosító indítványt, amellyel tudjuk ezt a kérdést kezelni. Ha
ez így elfogadható mindenki számára.

A tárgysorozatba-vételről döntöttünk. Miután itt elképzelhető az, hogy a mai nap
folyamán… ha a tárgysorozatba-vétel megvan, akkor majd a következő házbizottságon tudnak
tárgyalni erről. (Bárdossy Tamás: Be van építve a mai napirendbe.) Jó.

Akkor viszont bizottsági előadót kellene állítanunk ebben a kérdésben. Ez be is van
állítva a mai forgatókönyvbe, át is menne ezek szerint a mai ülésen. (Megérkezik az ülésre
Szalay Ferenc és Szekeres Pál helyettes államtitkár.)

Köszöntöm államtitkár urat, aki megérkezett. Örömmel vettük, hogy a tárca támogatja
ezt az előterjesztést, és ennek szellemében és ezzel a támogatással a hátunk mögött a bizottság
egyhangú döntésével tárgysorozatba vette, és általános vitára alkalmasnak ítélte a
törvényjavaslatot.

Éppen ott tartunk most, hogy bizottsági előadót állítsunk a mai napra. Én kérném azt,
hogy én magam legyek ennek a bizottsági előadója, ha ezzel egyetért a bizottság. Kérdezem,
hogy van-e más javaslat. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja
azt, hogy előadóként én indokoljam a bizottság álláspontját. (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Ellenvélemény? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt.

Akkor a jövő hétre, ahogy ígértem, azt a módosító indítványt hozom, amellyel ennek a
lábát is meg tudjuk teremteni. Szilágyi képviselő úr!

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Csak egyetlenegy mondatom lenne, és ez egy
javaslat, hogy mondjuk a Sportok Háza fenntartásához 200 millió forint van, onnan esetleg el
lehetne venni ezt a 6 millió forintot.

ELNÖK: Meg fogjuk nézni, képviselő úr. Varga László képviselő úr!

Egyebek

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Az egyebekben szólnék. Az első az lenne, hogy
szerintem elég gentleman módon tárgyaltuk le ezt a napirendet, úgyhogy akkor eltekintünk
attól, hogy módosító indítványt adjunk be, csak akkor tényleg nézzük meg majd tavasszal ezt
a sporttörvényes dolgot, akkor majd visszatérünk rá.
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A másik egy picit kellemetlen dolog, de lehet, hogy az én emlékeim csalnak meg.
Amikor szavaztunk a költségvetési módosító indítványokról, én úgy emlékszem, hogy egy
javaslatunk konkrétan kapott egyharmadot, legalábbis amit én jegyeztem Horváth
képviselőtársammal több ízben, ez a beléptető rendszerekről szólt az NB-I-es csapatoknak,
illetve a megyei jogú városok stadionjainak, 2 milliárd. Úgy emlékszem, hogy a jobbikos
képviselőtársaim is támogatták, LMP-s képviselőtársam is, tehát Kukorelly Endre is itt volt,
és mi is megvoltunk, akkor szerintem volt egyharmad, és nem látom az ajánlásban. Nem
akarok igazán kellemetlenséget okozni, csak inkább előtte nézzük meg, minthogy ott legyen
az ülésen kellemetlenség.  Ez a 185-ös irományszámon volt és a 134. számú volt az
ajánlásban.

ELNÖK: Megnézzük a jegyzőkönyvben, képviselő úr. Valamire én is emlékszem,
halványan, kollégám is mondja, hogy dereng valami. Megnézzük a jegyzőkönyvben, és
nyilván délután akkor jelezzük ezt, mert a holnapi napon már szavazások következnek.
Megnézzük, és rendezzük a kérdést, amennyiben így áll.

Az egyebek között van-e még valakinek felvetése? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs,
akkor ezt a napirendet is lezárom. Államtitkár úrnak megköszönöm a jelenlétet, mindenkinek
további szép napot kívánok!

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 21 perc)

Bánki Erik
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva


