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Napirendi javaslat

1.  A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1923.

szám) (Bánki Erik, Borkai Zsolt és Szalay Ferenc (Fidesz) képviselők önálló

indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Zakó László (Jobbik), a bizottság alelnöke

Hadházy Sándor (Fidesz)
Horváth László (Fidesz)
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)

Helyettesítési megbízást adott

Bánki Erik (Fidesz) Lasztovicza Jenőnek (Fidesz)
Szalay Ferenc (Fidesz) Kovács Ferencnek (Fidesz)
Becsó Zsolt (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászóló

Lukács Zsuzsanna (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja:  8 óra 10 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Jó reggelt kívánok e korai órában. A kiküldött napirendet mindenki megkapta.
Kérdezem, hogy van-e valakinek kiegészítő javaslata. (Nincs jelentkező.) Szavazzunk, ki
fogadja el. (Szavazás.) Egyhangú. Határozatképesek vagyunk, 16 szavazat van a mai
ülésünkön.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1923.
szám) (Bánki Erik, Borkai Zsolt és Szalay Ferenc (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)

Lukács Zsuzsannát köszöntöm az előterjesztő részéről. A sportról szóló 2004. évi I.
törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatokról szavazunk.
Kezdjük el a módosító javaslatok tárgyalását. Szilágyi György képviselő a javaslatát tegnap
visszavonta, arról nem szükséges tárgyalni.

A következő módosító javaslat Mesterházy Attila javaslata. Kérdezem hogy az MSZP
részéről valaki kíván hozzátenni valamit. (Nincs jelentkező.) Nem. Kérdezem a kormány
képviselőjét.

LUKÁCS ZSUZSANNA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Az államtitkárság nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 3.
(Moraj.) A bizottság egyharmada sem támogatja.

A következőt az MSZP részéről négyen jelzik. Varga László, Pál Béla, Horváth
András, Varga Zoltán képviselők nyújtották be. Kérdezem, hogy kiegészíteni való van-e.
(Nincs jelentkező.) A kormány képviselője?

LUKÁCS ZSUZSANNA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) A
bizottság egyharmada sem támogatja.

A következő módosító javaslatot Lasztovicza Jenő nyújtotta be.

LUKÁCS ZSUZSANNA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) A
bizottság egyhangúlag támogatja.

A módosító javaslatokkal végeztünk. És az előterjesztő, Lasztovicza Jenő is támogatja.

BÁRDOSSY TAMÁS, a bizottság titkár: Az előterjesztők nevében Bánki Erik a
módosító javaslatok közül Lasztovicza Jenőét támogatja.

ELNÖK: Egyedül, így van, mert nem nyilatkozott előterjesztőként, nem kérdeztem.
Rendben van. Elnézést, miután most hirtelen jött ez az ajánlás, átadom a szót Bárdossy Tamás
titkár úrnak.

BÁRDOSSY TAMÁS, a bizottság titkára: Az Országgyűlés Jogi főosztálya tett egy
észrevételt a javaslathoz. Ami szerint, mivel ez egy törvényt módosító törvényjavaslat, ezért a
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hatálybalépés után az általános gyakorlat szerint a következő nap hatályát is veszti, hogy ne
maradjon ott üresen. Viszont itt a 2. szakasz (2) bekezdése olyan rendelkezést tartalmaz, ami
nem épül be a sporttörvény eredeti szövegébe, viszont, ha ez a módosítás hatályát veszti,
akkor ez nem tud teljesülni. Megoldásként azt javasolja a Jogi főosztály, hogy a törvény saját
magát ne a hatálybalépését követő napon helyezze hatályon kívül, hanem mondjuk a
hatálybalépését követő 30. napon és akkor van idő, hogy a 2. szakasz (2) bekezdésben foglalt
határidőkön belül a MOB és a sportszervezetek teljesítsék az ott előírt feladatukat. Ez az
eredeti javaslat, amit adtak az előterjesztők. A 2. szakasz (1) bekezdése azt mondja, hogy a
törvény január 1-jén lép hatályba és a következő napon hatályát veszti. A (2) bekezdés pedig
arról szól, hogy a javaslatokat tíz napon belül kell megtenni a MOB felé, és a MOB 15 napon
belül teszi meg az egyeztetett javaslatát az államtitkárság felé. Hogyha a hatályon kívül
helyeződés másnap történik, akkor ezek nem tudnak teljesülni, hogyha a hatályon kívül
helyeződés egy hónap múlva teljesül, akkor ezek teljesülhetnek.

ELNÖK: Köszönöm. Varga László képviselő úr, tessék, öné a szó.

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Csak annyi, hogy most akkor erről egy bizottsági
módosító kell? Szerintem akkor még maradjunk együtt, de nem is ez a lényeg, hanem, hogyha
most jól értem, ez ilyen módon egy egyszeri alkalomról szól. Legalábbis ebben a formájában
a dolognak, egyébként meg nyilván egy általános szabályozást kellett volna elfogadnunk.
Tehát ez egy elég nyakatekert dolog jogtechnikailag. Ugyanakkor májusban a sporttörvény-
módosítás kapcsán ezt elvarrjuk, vagy mit csinálunk? Hova nézzek most? Mert nincs itt
előterjesztő.

ELNÖK: Lukács Zsuzsanna!

LUKÁCS ZSUZSANNA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tavasszal átfogó
sporttörvény-módosítás lesz, úgyhogy ez egy egyszeri alkalomra szól. (Közbeszólás: Szuper,
akkor szavazzunk!)

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Akkor egyetlen mondat még, bocsánat, elnök úr,
tényleg nem akarom a polémiát folytatni, de valószínű, ezért nem kell péntek este benyújtani
egy ilyen javaslatot és akkor így ilyen kutyafuttában… Erre szerintem nagyobb figyelmet kell
fordítani.

ELNÖK: Ha jogtechnikailag rendben van a javaslat… (Dr. Varga László: Azt én
értem, de elég nyakatekert…) De én mondom, hogyha rendben van, akkor kérem, erről
szavazzunk! (Szavazás.) 13 igen, 3 tartózkodás mellett támogatja.

Egyebekhez van-e valakinek hozzáfűznivalója? (Nincs jelentkező.) Nincs. Jó munkát
kívánok mindenkinek.

(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 22 perc)

Zakó László
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


