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J e g y ző k ö n y v ∗
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2011. február 21-én, hétfőn, 9 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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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Bánki Erik (Fidesz), a bizottság elnöke

Szilágyi György (Jobbik), a bizottság alelnöke
Becsó Zsolt (Fidesz)
Kovács Ferenc (Fidesz)
Lasztovicza Jenő (Fidesz)
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)
Törő Gábor (Fidesz)
Vincze László (Fidesz)
Bús Balázs (KDNP)
Hoffmann Pál (KDNP)
Horváth András Tibor (MSZP)
Pál Béla (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP)
Zakó László (Jobbik)

A bizottság titkársága részéről

Bárdossy Tamás tanácsadó
Sirkó Jánosné titkárnő

Helyettesítési megbízást adott

Szalay Ferenc (Fidesz) Bánki Eriknek (Fidesz)
Becsó Zsolt (Fidesz) megérkezéséig Lasztovicza Jenőnek (Fidesz)
Hadházy Sándor (Fidesz) Kovács Ferencnek (Fidesz)
Kovács Péter (Fidesz) Bús Balázsnak (KDNP)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 6 perc)

Elnöki megnyitó

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szeretettel
köszöntöm a bizottság mai ülésén részt vevő bizottsági tagokat, illetve kedves meghívott
vendégeinket. Először szeretném itt is köszönteni a bizottságunk új tagját, Tapolczai Gergely
urat, aki Horváth László képviselőtársunk helyett vesz részt ettől kezdve a bizottság
munkájában, illetve történt még egy személycsere, a bizottság alelnöki posztján Zakó László
képviselő úr, aki eddig a bizottság alelnöki tisztségét betöltötte, most lemondott erről, és
Szilágyi György képviselő úr tölti be az alelnöki helyet. Alelnök úr jelezte, hogy ő szeretne
ehhez szóbeli kiegészítést fűzni, úgyhogy átadom neki a szót.

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Szeretném elmondani a
jegyzőkönyv és a bizottsági tagok részére, még mielőtt más következtetéseket vonnának le
ebből a helycseréből, hogy ezt semmi más nem indokolta - és ez Zakó Lászlóval együtt egy
közös megbeszélés eredménye, amit a Jobbik frakciója támogatott -, azért döntöttünk e csere
mellett, mivel úgy értékeljük, hogy ez az év minden valószínűség szerint inkább a sportról, a
sport megreformálásáról fog szólni, mint a turisztikai kérdésekről. Szerettük volna, hogyha
ennek jegyében esetleg nagyobb hangsúllyal tudjuk képviselni a sport érdekeit, és mondjuk az
alelnöki pozícióból kifolyólag esetleg több tárgyalásra el tudunk menni mi is a Jobbik
részéről. Mondjuk, például ha a köztestületekkel legközelebb tárgyalunk, esetleg mi is
meghívást fogunk kapni oda. Tehát csak ez volt az, ami indokolta ezt a váltást, semmilyen
személyi ellentét, személyes probléma nincs, csupán szakmai szempontok vezérelték a
frakciót ebben a döntésben.

Köszönöm szépen.

A napirend elfogadása

ELNÖK: Köszönöm. A napirendünket mindenki megkapta írásban. Két napirendi
pontunk van a mai ülésünkön, az egyik a munkatervünk elfogadása, amely erre az ülésszakra
szólna. Itt egyrészt nyilván figyelembe vettük azokat az előterjesztéseket, amelyeket a
kormány a programjában szerepeltet, tehát amelyekről a tavaszi jogalkotási program alapján
szeretne tárgyalni.

Tehát a képviselőtársaim írásban megkapták a meghívót. Kérdezem, ehhez képest van-
e kiegészítés. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérem, hogy aki elfogadja a mai ülés
napirendjét, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Ellenvélemény, tartózkodás nem volt, a
bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet.

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes.

A bizottság 2011. I. félévi munkatervének elfogadása

Áttérünk az 1. napirendi pontunkra, amely az első félévi munkatervünk elfogadása. Itt
annyi kiegészítést tennék, hogy a sport szakállamtitkárság jelezte, hogy a tavaszi ülésszakra
még elkészülnek a nemzeti sportstratégiával, ami a következő 10 évre meghatározná a sport
fejlesztési irányait. Ezért várhatóan majd májusban a bizottságunk elé is bekerül ez az anyag,
mielőtt a parlamenti vita megkezdődik, illetve jó eséllyel nyilván mi leszünk a kijelölt
főbizottság, amely ennek valószínűleg országgyűlési határozati javaslat formájában történő

tárgyalását viszi a parlament előtt.
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Tehát ennyi kiegészítést fűznék hozzá. A többi napirendi javaslatunk részben a sport
államtitkárságtól, részben a turizmust felügyelő államtitkárságtól, illetve a Magyar Turizmus
Zrt.-től érkezett.

Kérdezem, a munkatervvel kapcsolatban van-e bárkinek észrevétele, kiegészítése.
(Jelzésre.) Pál Béla képviselő úr, öné a szó.

Hozzászólások

PÁL BÉLA (MSZP): Két javaslatom lenne az első féléves üléstervvel kapcsolatban,
amennyiben érvényesíthető. Az egyik, hogy látom, szerepel ebben a tájékoztató az EU-
sportminiszterek találkozójáról. Mivel korábban egy kérdésemre azt a választ kaptam, hogy
lesz turisztikai miniszterek találkozója is, amennyiben valóban lesz ilyen az első félévben,
akkor célszerű lenne ezt is beiktatni a tájékoztató napirendi pontok közé. Természetesen
akkor, ha erre májusig sor kerül, mert ha addig nem lesz meg az értékelő anyag, akkor viszont
ezt a következő félévben lehet megtenni.

A másik: mindenképpen javasolnám, ha lehet, hogy az eddigi bizottsági napirendi
pontok között is mindig szerepelt még egy IV. pont, amely a várható nemzetközi
kapcsolatokra vonatkozott. Ha van ilyen az első félévben, akkor célszerű lenne kiegészíteni,
ha nincs, akkor természetesen nem.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e további kiegészítés vagy javaslat? (Nincs jelzés.)
Amennyiben nincs, akkor ezt úgy tekintem, képviselő úr, ha ez elegendő, hogy amennyiben
ilyenre sor kerül, akkor azt behozom, és javaslatként a bizottság elé tárom, ha a turisztikai
miniszterek vagy a turizmust felügyelő miniszterek találkozójára sor kerül.

A nemzetközi kapcsolatok tekintetében pedig egyelőre van egy francia meghívásunk.
Volt korábban a bizottságnak egy utazása, ahol tájékozódtunk egyrészt a sport, másrészt a
turizmus állami irányításának ottani helyzetéről, és várhatóan a stadionépítés kapcsán
pontosításra kerülnének olyan információk és adatok, amelyek az előző utunkon felmerültek.
Tehát elképzelhető, hogy ezzel kapcsolatban lesz egy következő út, ez a következő hetekben
perfektuálódik, úgyhogy akkor ezzel majd nyilvánvalóan visszatérek a bizottság elé. Más
nemzetközi kapcsolatunk, olyan meghívásunk, amelyet előre lehetne tervezni, egyelőre nincs,
de nyilván menet közben jöhet még ilyen is.

(Jelzésre.) Alelnök úr!

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Az előző úttal kapcsolatban lenne egy kérdésem, bár
lehet, hogy csak én nem láttam. Kaphatnánk-e esetleg az ottani tapasztalatokról valamilyen
tájékoztatást, hogy egyáltalán milyen tárgyalások folytak, milyen tapasztalata volt elnök
úrnak erről az útról?

Határozathozatal

ELNÖK: Természetesen, ennek semmi akadálya nincs.
Kérdezem, hogy ki fogadja el ezekkel a kiegészítésekkel a bizottság I. féléves

munkatervét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen, ellenvélemény,
tartózkodás nem volt, a bizottság egyhangú döntésével elfogadta a munkatervét.

Egyebek

Kérdezem, hogy az egyebek között van-e valakinek észrevétele, javaslata? (Jelzésre.)
Alelnök úr! (Dr. Varga László megérkezik az ülésre.)



- 7 -

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Vona Gáborral benyújtottunk egy
alkotmánymódosító javaslatot, ami azt célozza meg - mivel, mint mondtam, úgy néz ki, hogy
a kormánynak szándéka, hogy tényleg valódi reformokat hajtsunk végre a sportban -, mi úgy
érezzük, ennek az alapja az kellene hogy legyen, hogy ha vannak még a sportban olyan volt
kommunista vezetők, akik az elmúlt 20 évet és az elmúlt 60 évet is fémjelezték, akkor
szeretnénk, ha elfogadná az Országgyűlés, hogy ezeket az embereket zárjuk ki a sportéletből.
Erre benyújtottunk egy alkotmánymódosító javaslatot, és azt kérem a bizottság tagjaitól - ezt
az alkotmányügyi bizottság szerdán fogja tárgyalni -, hogy amennyiben van arra lehetőségük,
hogy ennek érdekében lobbizzanak, és ha egyetértenek vele, akkor kérem, segítsenek nekünk
abban, hogy a tisztelt Ház elé kerülhessen ez a javaslat. Semmi más célja nincs, mint hogy
tényleg új alapokra kerüljön, és azokat a reformokat valóban végre lehessen hajtani, amit a
kormány szándékozik a sportban végrehajtani.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Ez inkább tájékoztatás lesz nyilvánvalóan. Az
alkotmányügyi bizottság az első helyen kijelölt bizottság, tehát ha ők tárgysorozatba veszik a
javaslatot, akkor kerülhet a bizottságunk elé, és mi hivatalosan akkor tárgyalhatjuk majd ezt a
beadványt.

Van-e további észrevétel, javaslat az egyebekhez kapcsolódóan? (Jelzésre.) Tapolczai
Gergely képviselő úr, öné a szó.

DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): (Jeltolmács segítségével mondja el a
hozzászólását.) Köszönöm a szót. Csak pár mondatot szeretnék tájékoztatásul, hogy a mostani
napokban zajlik, illetve zajlana a téli siketek olimpiája Szlovákiában, amelyre Magyarország
curlingcsapata is készült, három éve folyamatosan készültek erre a rendezvényre. Óriási
szervezési problémák és finanszírozási okok miatt a Nemzetközi Siketlimpiai Bizottság
törölte a téli siketlimpiát. Amióta létezik ez az olimpia, azóta ez az első alkalom, hogy
törölték ezt a rendezvényt.

Most tehát a nemzetközi sportvilág azon dolgozik, hogy más ország vegye át a
rendezési jogot. Ebből természetesen óriási nemzetközi felháborodás lett. Csak szerettem
volna tájékoztatást adni; lehet, hogy még téma lesz a bizottságban ez is.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen a tájékoztatást, képviselő úr. Bár amennyiben további
fejlemények vannak a siketlimpiával kapcsolatban, vagy bármi olyan, amiben akár a Magyar
Olimpiai Bizottság mint kiemelt köztestület, akár a bizottságunk mint a szakterületet
felügyelő parlamenti bizottság segíthet vagy közbenjárhat, akkor kérem, jelezze, hogy kihez
forduljunk, és mit tegyünk annak érdekében, hogy egy ilyen világesemény mégiscsak
megrendezésre kerülhessen. Vagy adott esetben vizsgáljuk meg azt, hogy Budapest szóba
jöhet rendezőként, bár mivel téli sportokról van szó, ezt nehéznek tartom, de nem tudom,
milyen szakágakban indulnának a versenyek, akkor nézzük meg, hogy ebben részt tudunk-e
venni.

DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): Csak curlingben.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Szeretném jelezni, hogy a következő bizottsági ülésünk - ahogyan az a

munkarendünkben is szerepel - március 1-jén, kedden kihelyezett bizottsági ülés lesz a
Budapest Airporton. A Budapest Airport vezetése keresett meg bennünket, hogy szeretnék a
hivatalos megnyitó előtt bemutatni nekünk az új terminált. Nagyon nagy reményeket fűznek
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hozzá, azt gondolják, hogy ez valóban komoly fellendülést hozhat Budapest és így
Magyarország légi forgalmában. Nyilván erre a megkeresésre azt válaszoltam, hogy szívesen
veszünk részt ezen, mert gondolom, a bizottság tagjai is kíváncsiak arra, hogy az a beruházás,
ami az elmúlt években folyt, milyen eredményt hoz, és valóban európai színvonalú új
fogadótérrel tud gazdagodni a budapesti repülőtér.

Tehát arra készüljön mindenki, hogy ez kihelyezett ülés lesz, előtte a részletekről
nyilván időben megadjuk a tájékoztatást.

Az egyebek napirendi pontot lezárom, köszönöm szépen képviselőtársaimnak a
részvételt, mindenkinek eredményes, szép napot kívánok.

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 18 perc)

Bánki Erik
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


