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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 10 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt
kívánok! Köszöntöm a bizottság tagjait, megjelent előadónkat, illetve kedves vendégeinket.
Képviselőtársaim írásban előre megkapták a mai ülésre szóló meghívót. Kérdezem
tagtársaimat, hogy van-e a bizottsági meghívóval kapcsolatban, a napirendi javaslattal
kapcsolatban valamilyen észrevételük vagy véleményük. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs,
kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja a mai ülésünk napirendjét a kiküldött meghívó szerint.
Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellenvélemény? Tartózkodás?
(Nincs jelzés.) Nem volt.

Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a bizottság a mai ülés napirendjét.
A jelenléti ívből megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, így megkezdi

munkáját.

A sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes
törvények módosításáról szóló T/3480. számú törvényjavaslat

Elsőként a sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára történő alkalmasságáról kell
határoznunk. Az előterjesztők között köszöntöm dr. Eiselt György helyettes államtitkár urat,
illetve dr. Fazekas Attila főosztályvezető-helyettes urat, és Samu István urat a Magyar
Labdarúgó Szövetség részéről.

Megkérném elsőként helyettes államtitkár urat, előterjesztőként, hogy némi, a
törvényjavaslat megszületésével kapcsolatos információkról tájékoztasson bennünket.

Dr. Eiselt György helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) szóbeli kiegészítése

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Tudom, hogy egy kicsit hagyománybontóak vagyunk, hiszen gyakorlatilag
most külön foglalkozunk és külön terjesztette be a kormány a sportbiztonságról szóló
előterjesztést. Ennek az alapindoka az, hogy igazán nem tudta bevárni, hogy a sportról szóló
koncepció elfogadása után egységesen kerüljön szabályozásra, tekintettel arra, hogy az őszi
szezonban már szeretné a kormány, ha az új szabályoknak megfelelően és a sportbiztonságra
vonatkozó törvények módosításának megfelelően kerülne sor a biztosításra, illetve azok
kezelésére.

Elég hosszú idő telt el, főleg a labdarúgás területén, hogy a szurkolói rendbontásokkal
kapcsolatban mindenki szembesüljön, és annak a kezelésére született törvénymódosítások,
illetve különböző intézkedések elégtelenségével.

Feladatul kaptuk, együttműködve Samu úrral, még tavaly ősszel, hogy igen rövid idő
alatt dolgozzuk ki azokat a törvényi feltételeket, amelyek Magyarországon is megteremtik
annak a lehetőségét, ami mintegy legrosszabb esetben is maximum ezer főnek a
megrendszabályozására alkalmas kereteket fog biztosítani.

Ennek érdekében az európai gyakorlatot, köztük az angol gyakorlatot is
tanulmányozták kollégáink, és a legeredményesebbnek az angol született, hiszen húsz év alatt
sikerült nekik odáig eljutni, hogy náluk a labdarúgó-mérkőzéseken sikerült a rendet olyan
szintre fejleszteni, hogy le lehetett bontani a kapukat, illetve olyan technikai és nyilvántartási
rendszereket bevezetni, amelyeknek alapján a rendbontókat ki lehetett szűrni. Tehát maga a
törvénytervezet elkészítésének az alapmintája – ha így lehet nevezni – az angol példa volt.

A jelenlegi törvény is nagyon sok mindent szabályoz a sportbiztonsággal
kapcsolatban. Nagyon sok előírást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy hogyan kell ennek
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megfelelni, azonban ezek nincsenek rendszerbe szervezve. Minden területnek megvan a maga
lehetősége, de igazán rendszerszerűen és rendszerszemléletben végigvezetve nem került erre
sor.

Amikor a bizottság megkapta a feladatot, áttekintette, és ennek megfelelően készült el
a jelenleg itt lévő törvénytervezet. Ez megpróbálja rendszerszemléletében is új alapokra
helyezni, kiegészíteni azokat a törvényi előírásokat, amelyek ugyan megteremtették a keretet,
de a végrehajtás feltételeit nem biztosították, hogy egységes legyen, hogy a pénzügyi feltétel
meg legyen teremtve. Jelen pillanatban a költségvetés mintegy 1 milliárd forintot biztosít arra,
hogy a labdarúgó-mérkőzések biztosításához szükséges technikai feltételek
megteremtődjenek.

Meg kellett teremteni a rendőrségi törvényben azt a lehetőséget, hogy egy egységes
nyilvántartás jöjjön létre a sportrendezvényekről kitiltottak nyilvántartására. Meg kellett
teremteni azt a lehetőséget, törvényi feltételt, hogy az ezen intézkedéssel maguk a szervezők,
illetve az egyesületek is élni tudjanak. Meg kellett teremteni a törvényi feltételt a személyes
adatok kezelésére, olyan technikai feltételek megteremtésére, amely alkalmassá teszi az
azonosítást, tehát itt a kamerarendszerre gondolok, illetve megteremti a büntetőjogi, illetve
szabálysértési alapját annak, hogy ha mégis rendbontásra kerül a sor, akkor annak szigorú
jogkövetkezménye legyen.

Röviden ennyi lenne, amit az előterjesztésről összefoglalva el tudok mondani, illetve
kérem a bizottságot, hogy támogassa az általános vitára alkalmasságát.

Egy megjegyzésem még lenne utólag, hogy természetesen a sportbiztonságra
vonatkozó törvénytervezet mindig kiegészítésre fog kerülni, amennyiben végső sorban
elfogadásra kerül az új sporttörvény, annak figyelembevételével természetesen a
módosításokat el fogjuk végezni. Köszönöm a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Kérdezem, hogy van-e még
valakinek az előterjesztők közül kiegészítése. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs… Samu úr?
(Samu István: Bocsánat, csak a képviselő úrnak köszöntem. – Kovács Ferenc: Egy faluba
valók vagyunk!) Ez egy fontos dolog! Már a jegyzőkönyv is tudja innentől kezdve
(Derültség.), tehát rögzítettük ország-világ előtt, nyilvánossá vált, ami egyáltalán nem baj.

Képviselőtársaimat kérdezem, hogy a törvényjavaslat általános vitájával kapcsolatban
milyen észrevételeik, kérdéseik vannak. Tehát az általános vitára történő alkalmasságról
beszélünk, tehát arra kérek mindenkit, hogy ennek megfelelően mondja el a véleményét és
tegye fel a kérdéseit. Van-e ilyen típusú igény? Szilágyi György alelnök úr!

Kérdések, hozzászólások, észrevételek

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Lennének kérdéseim is, de előre
leszögezem, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom ezt a törvénytervezetet abszolút nem
fogja támogatni. Annyira nem fogja támogatni, hogy módosító indítványokat sem fogunk
hozzá benyújtani, hiszen annyira rossznak tartjuk, és a törvénytervezet címében
meghatározott céllal szerintem egyáltalán nincs összhangban az, amit a törvénytervezetben
olvashatunk.

Az előterjesztő expozéjában is hallható volt, hogy itt az angol példára hivatkoznak és
az angol példa a mérvadó. Azért megkérdezném és kíváncsi lennék rá, hogy melyik angol
egyesületnél és melyik angol stadionban kötelező például a szurkolói kártya, igaz, hogy itt
most ebben a tervezetben átnevezték klubkártyának, mert saját tudomásom szerint sehol nem
kötelező.

Voltam olyan konferenciákon, ahol neves angol biztonsági igazgatók és hosszú évek
óta biztonsággal foglalkozó előadók voltak, ők konkrétan kijelentették azt, amikor
meghallották, hogy Magyarországon úgynevezett kötelező szurkolói kártyát kívánnak



- 7 -

bevezetni, hogy Angliában nem a nézőket – ez volt a hivatkozás, hogy azonosítani kell a
nézőket, azonosítani kell a szurkolókat -, nem a szurkolókat kívánják azonosítani, hanem a
rendbontókat azonosítják. Tehát ez azt jelenti, hogy nem kötelező szurkolói kártya van,
hanem megfelelő, világos szabályok, és ezeket a világos szabályokat áthágókat azonnal ott, a
stadionban a biztonsági rendszerek segítségével megfogják, és valóban kitiltják a stadionból,
vagy pedig megkapják a megfelelő büntetésüket.

Tehát ez egy nagyon lényeges különbség, hogy jelen pillanatban úgy kezelünk-e
minden, még mérkőzésre járó embert, mintha bűnöző lenne, eleve nyilvántartjuk őket, eleve
különböző nehézségeket támasztunk azzal szemben, hogy meccsre járjanak, vagy pedig
valóban a rendbontókat szeretnénk kiszűrni?

Tehát az egyetlenegy dolog, amivel egyet tudunk érteni, az az, hogy a kitiltás
intézményét világosan és tényleg jogszerűen lehessen alkalmazni ma Magyarországon.
Egyébként véleményem szerint arra, hogy az úgynevezett huliganizmust vagy a rendbontást
vissza lehessen szorítani vagy ezek ellen az elemek ellen és ezek ellen a negatív
cselekmények ellen fel lehessen lépni, a magyar törvénykönyvben pontosan megvoltak a
lehetőségek eddig is, hogy fellépjenek ezzel szemben. Egyébként a törvényben erre van utalás
is, ha jól emlékszem, rögtön az elején, ahol önök beletették, hogy különösen a visszaesés
szempontjából melyek azok a hasonló bűncselekmények, amelyek ehhez kapcsolódnak.
Valóban itt van a testi sértés, a hivatalos személy elleni erőszak, a garázdaság és a rongálás,
benne vannak a Btk.-ban, eddig is lehetett volna büntetni, eddig is csak akarat kérdése volt az,
hogy egyes stadionokban éppen rend van vagy nincs rend.

A másik, amit még fontosnak tartanék megjegyezni, az pedig az, hogy mennyire a
sport érdekeit szolgálja ez a törvény, amikor évek óta folyamatosan csökken a nézőszám,
például a labdarúgó-mérkőzéseken, folyamatosan egyre kevesebb néző látogat ki egy-egy
labdarúgó-mérkőzésre, és nem azért, amit a folyamatos kommunikációban hallhatunk a
médiában, hogy a családok azért nem mennek ki mérkőzésre, mert veszélyben érzik magukat,
nem ezért nem mennek ki. Azért nem mennek ki családok mérkőzésre, mert ha ma kimegy
egy család, akkor a lepusztult, azt hiszem, az infrastrukturálisan teljes mértékben negatív
sportlétesítményeknél nem adottak a körülmények és nem adottak arra, hogy egy család
kimehessen. Hiszen sokszor akár a női vécé hiánya is gondot jelent, tehát nem fogja kivinni
senki úgy a feleségét, hogy mondjuk három órán keresztül ne tudjon elmenni vécére, koszos
székekre ülnek le, a beléptető rendszernél a biztonsági emberek durván és megalázóan léptetik
be az embereket, a büfészolgáltatás jóformán a nullával egyenlő, és egyre rosszabb a játék
minősége. Ráadásul a mai gazdasági viszonyok között nagyon-nagyon komoly tételt jelent
egy családnak, hogy megvegye a belépőjegyeket, úgy meg legfőképpen nem fogja megvenni,
ha úgy érzi, amikor hazamegy, hogy nem kapott érte semmit.

Tehát innen kellene inkább megközelíteni ezt a kérdést, és nem onnan, hogy még
inkább nehezebbé tegyük az embereknek a meccsre járást. Egyetlenegy példát engedjenek
meg, hogy elmondjak. Száger Csaba – tehát meg is nevezem -, aki Száger Mihálynak a fia,
annak a Száger Mihálynak a fia, akiről a Ferencvárosnál a Népligetben egy pálya van
elnevezve, szobor van az édesapjáról kitéve. Ő egyébként Vasas-szurkoló. Úgy gondolta,
hogy az utolsó Ferencváros bajnoki mérkőzésre, ahol eldőlt, hogy a Ferencváros elindulhat-e
kupán vagy nem, megfogja a kisfiának a kezét, és kisétál az Üllői úti stadionba.

Kisétált, megpróbált jegyet vásárolni. Nem tudott jegyet vásárolni, nem adtak el neki
jegyet, mivel nem volt szurkolói kártyája. Elmondta, hogy ő ki, elmondta, hogy az édesapjáról
szobor van kiállítva, és nem engedték be a fiával a mérkőzésre jegyvásárlás ellenében sem.

Tehát az olyan emberek, akik csak alkalmi jelleggel járnak ki mérkőzésre, akik
vidékről néha feljönnének egy-egy mérkőzésre, azoknak szurkolói kártyát kellene kiváltani,
amit csak hétköznap tudnak megtenni, amiért külön fel kellene utazni, ez elriasztja az
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embereket attól, hogy mérkőzésre járjanak, nemhogy elősegítené azt, hogy minél több ember
menjen ki a stadionba.

Nagyon sok kifogásom lenne még egyébként a törvénytervezettel kapcsolatosan,
hiszen ahogy láttam, a fő cél nem a sport érdeke, hanem az, hogy a rendőrség – ez már hosszú
évek óta cél volt – újabb bevételekre tegyen szert a költségvetéséhez, ez pedig a biztosítások
területén fog megvalósulni, hiszen az ORFK lesz az, aki a minősítő bizottsággal együtt be
fogja a mérkőzéseket különböző veszélyességi osztályba sorolni. Most borítékolható, hogy a
legtöbb mérkőzés a fokozott veszélyességi kategóriába fog tartozni. Azért fog a fokozott
veszélyességi kategóriába tartozni, mert a törvény szerint ott kötelező a labdarúgó
egyesületnek a rendőröket alkalmazni.

Aztán az is aggályos lesz véleményem szerint, hogy e szerint a törvény szerint, ha egy
rendbontás történik a mérkőzésen, akkor eddig úgy történt, hogy a Magyar Labdarúgó
Szövetség fegyelmi bizottsága megbüntette az érintett csapatokat. Ez még elfogadható is volt
valamilyen formában, hiszen legalább a labdarúgáshoz ment vissza az a büntetés, amit
elkövettek. Most e szerint a törvény szerint ugyanazért a cselekményért még a rendőrség is
megbüntetheti őket 200 ezertől 2 millió forintig. Kérdezem, hogy a mai jogrendszerbe
belefér-e az, hogy egyetlenegy vétségért két büntetés kapjon egy adott egyesület. Szerintem
ez egyáltalán nem fér bele.

Kérdésként még felmerülne számomra az, hogy vajon, a rendezőknek az újabb
jogosítvány, tehát hogy mérkőzéseken tudjanak biztosítani, a vagyonőri igazolványon kívül
vajon, milyen képzés fog e mögé társulni, vajon, ezeket a képzéseket kik fogják csinálni, és
kik fogják kiállítani ezeket a jogosítványokat, hiszen minden valószínűség szerint ez is
pénzért fog történni. Aztán utána még ott vannak a biztonsági rendszerek, egyáltalán nem
találtam még semmi utalást arra, hogy milyen biztonsági rendszereket képzelnek önök el,
ezek egyáltalán mennyibe fognak kerülni, van-e erre esetleg már bármilyen lépés, hogy ezeket
a biztonsági rendszereket alkalmazni fogjuk. Én azt is furcsának tartom, hogy lepusztult
stadionokba biztonsági rendszereket építünk, aztán utána, ha esetleg véletlenül lesz rá pénz,
hogy felújítsuk ezeket a stadionokat, ha esetleg mondjuk az Európai Unió is úgy dönt, hogy
hozzájárul ahhoz, hogy profi egyesületek stadionrekonstrukciót végezhessenek, és ezzel
meglendülne a felújítás, akkor majd újra lebontjuk őket, és újra beépítjük az új stadionba?
Hiszen először stadionrekonstrukciót kellene csinálni, ha egy korszerű stadionba megy ki a
néző, már biztonságosabb egy korszerű stadionban mérkőzést megrendezni, még ha nincs
biztonsági rendszer, akkor is, mint egy lepusztult stadionban.

Egyetlenegy utolsó kérdés, ha erre válaszolnának, hogy folytattak-e bármilyen
egyeztetést szurkolói szervezetekkel? Vannak hivatalos, elfogadott szurkolói szervezetek ma
Magyarországon, nem is egy van ilyen, ha jól tudom, az MLSZ-nél is megalakult éppen az
elmúlt hetekben a szurkolói bizottságuk, nem tudom, éppen hogyan nevezik. Tehát folytattak-
e bármilyen egyeztetést ezekkel a szervezetekkel, kikérték-e a véleményüket, hiszen aki kijár
mérkőzésre, az pontosan tudja, hogy meg kell különböztetni egyszerű nézőket, meg kell
különböztetni ultrákat, meg kell különböztetni úgynevezett huligánokat, és egy eléggé
összetett társadalom a magyar labdarúgó társadalom. Tehát szerintem ki kellett volna kérni
esetleg az ő véleményüket és meghallgatni, hátha hallhattak volna esetleg ott is olyan pozitív
és előremozdító dolgokat, ami segítette volna ennek a törvénynek a megalkotását, hogy ne
egy szemszögből, a rendőrség szemszögéből legyen megalkotva. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási igény? Pál Béla képviselő úr!

PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. A Magyar Szocialista Párt
képviselőcsoportja szükségesnek tartja ezt a törvényjavaslatot, és úgy gondoljuk, hogy bár
nyilván vannak nekünk is észrevételeink ezzel kapcsolatban, hogy általános vitára
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alkalmasnak tartjuk. Az észrevételeinket pedig természetesen majd a vita során be fogjuk
nyújtani és azokat megvitatjuk.

Annak idején, 2009-ben mi is elfogadtunk már egy törvényt ezzel kapcsolatban, de
mindenképpen szükségesnek tartjuk azt, hogy legyen egy átfogó rendelkezés a
sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében. Azzal együtt persze, hogy mi is
szerencsésebbnek tartottuk volna azt, ha ez a sporttörvény módosításával együtt kerül be, de
érezzük a jogalkotó szándékát is, hogy mielőbb szabályozni akarja ezt a területet, tehát ebből
a szempontból elfogadhatónak tartjuk. Azokat az aggályainkat pedig, amelyek azért
mindemellett megvannak, azokat a részletes vita során módosító indítványban
megfogalmazzuk. Köszönöm szépen.

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

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Tisztelt Bizottság! Úgy gondolom, hogy ez a
törvényjavaslat egy hű lenyomata a mai magyar közállapotoknak, erkölcsnek, morálnak,
gazdasági helyzetnek. Gyakorlatilag most már nem kell mobiltelefonnal vagy bankkártyával
közlekedni a világban, elég meccsre menni, hogy még ezt a kis fehér foltot is megszüntesse a
hatalom. Gyakorlatilag teljes nyilvántartás és ellenőrzés alatt van mindenki az országban.

Gyakorlatilag a céltalan, munkanélküli fiatalokig tudnám visszavezetni ezt a
törvényjavaslatot, illetve annak megszületésének indokait. Az erőszak sugárzása mindenhol, a
televízióban, moziban, filmekben, az iskolai összevonások, megszüntetések, céltalanság, ez
mind töményen összpontosítva megjelenik ebben a törvényjavaslatban. Gyakorlatilag, aki
eddig úgy gondolta, hogy kilátogat egy-egy futballmérkőzésre, az ha elolvassa ezt a
törvényjavaslatot és látja, hogy mi vár rá, ha kibátorkodik egy mérkőzésre, el fog állni a
szándékától. Minden eddigi sportcélú törvényjavaslat, amit tárgyaltunk, az semmissé válhat
egy ilyen javaslat elfogadásával.

Nem tudom én sem támogatni. Ez egy ijesztő kép a mai közállapotokról. Nem tudom,
hogy így lehet-e megakadályozni a sporthuliganizmust. Nem hiszem.

Azt szeretném, ha az adatvédelmi biztos, az ombudsman véleményére is
visszatérnének majd a második körben. Ez egy macska-egér párharc lesz. Úgy gondolom,
hogy ez a törvényjavaslat még nagyon sokszor vissza fog jönni a parlament elé. A napi
események felül fogják írni a mostani elképzeléseket, és nem hiszem, hogy ez a végleges
változat, ezt átdolgozásra javasolnám visszavonni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga László képviselő úré a szó!

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Egy olyan jogszabály-
javaslatot látunk, amely nyilván elsősorban a labdarúgásról szól, nemcsak arról természetesen,
mert sportrendezvényekről, de tudjuk jól, hogy azok a jelenségek, amelyek ennek a
törvényjavaslatnak a lényegét adják, vagy amelyek életre hívnak egy-egy ilyen javaslatot,
azok elsősorban a labdarúgáshoz köthetőek.

Azt hiszem, hogy a sport és a labdarúgás is a szurkolókért van, elsősorban róluk szól,
azokról, akik meccsre járnak, akik sportrajongók, akik szórakoznak hétvégenként még az
ilyen állapotú labdarúgáson is.

Én ezek közé az emberek közé tartozom, és érzem azt a szándékot és látom, ami ezt a
módosítást életre hívja. Ahogy Pál Béla képviselőtársam is elmondta, kerültünk mi is olyan
jelenségekkel szembe, ami törvénymódosításokat indokolt, 2009-ben ez a folyamat lezajlott.

Azt hiszem, első körben, és ennyit mondanék, hogy nagyon sok olyan eleme van
ennek a javaslatnak, amely olyan problémákat szabályoz, amely már 2009-ben úgy érzem,



- 10 -

hogy szabályozottá vált, tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy egy olyan folyamat
folytatásáról van szó, amelynek alapjai láthatóak.

Ugyanakkor azt gondolom, és ebben az aspektusban érteni vélem azt, amelyről
Szilágyi György alelnök úr beszélt, hogy ez egy olyan sajátos társadalom, ez az úgymond
szurkolói társadalom, amely nagyon nehezen kategorizálható be sorszámok mögé, minden
esetben egy-egy szurkolói kártya mögé. Egy nagyon sajátos szubkultúra, amelynek igenis,
létjogosultsága van ebben az országban.

Azt hiszem, hogy nagyon nehéz feladat ezekkel az eszközökkel ennek a szurkolói
kultúrának a függetlenségének a megőrzése mellett tömegek, ezrek, tízezrek biztonságát is
szavatolni egy-egy ilyen mérkőzésen.

Hogy általános vitára alkalmasnak tartjuk ezt a javaslatot, az annak szól, hogy tízezrek
szórakozásának biztonságát látjuk, hogy törekednek önök biztosítani. Most hogy biztos, hogy
jó eszközökkel-e, ez nyilván vitakérdés lesz, és az általános vitában, amiben részt fogunk
venni, el fogjuk mondani, hogy ha valamely módosítással nem értünk egyet.

Nyilvánvalóan néhány napja jött be ez a szándék, ezért a szakértőink is még vizsgálják
a javaslat pontos tartalmát. Ez alapján azt tudom mondani, hogy abban a törekvésükben
partnerek leszünk, ha szükség van további módosításokra, hogy ezt tegyük meg, de még
egyszer mondom, én azt hiszem, hogy nagyon sok minden megvan, és ha ebben az országban
sportrendezvények biztosítása kapcsán a jelenlegi jogszabályokat is legalább mindenki
betartaná, akkor nagy probléma nem lenne. Ez nem mindig van így, ezt tudjuk jól
mindannyian szerintem ennél az asztalnál, de még egyszer: ezt a törekvésüket támogatjuk.
Ugyanakkor én a magam részéről, mint egy olyan ember, aki minden hétvégén valamelyik
magyarországi labdarúgó stadionban megtalálható, azt tudom mondani, hogy azzal fogjuk ezt
a törekvést támogatni, hogy ezt a sajátos szubkultúrát, amelynek még egyszer mondom:
létjogosultsága van ebben az országban, ennek a legitim formáját és a mindenki számára
elfogadható formáját ne sértse. Ne sértse a szólásszabadságot, ne sértse azokat a
szabadságjogokat, amelyek azt hiszem, hogy még egy sportszurkolót, egy labdarúgó-
szurkolót is megilletnek ebben az országban.

Ezzel a kiegészítéssel mondom azt, mivel mindig el szoktam mondani, néha túl
hosszan is, hogy mik az aggályaim, most azt tudom mondani, hogy ezzel együtt természetesen
általános vitára alkalmasnak tartjuk a javaslatukat. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Amennyiben további hozzászólási igény
nincs, akkor én még két rövid kérdést tennék fel, és megadnám az előterjesztőknek a
lehetőséget a válaszadásra.

Összefoglalva: magát a törvényjavaslatot a Fidesz munkacsoportja általános vitára
alkalmasnak tartja. Egy elég hosszú egyeztetési folyamat eredménye az, hogy idáig jutottunk,
amely azért nemcsak a sportági szakszövetségekkel, hanem a Legfelsőbb Bírósággal, és ha jól
tudom, a legfőbb ügyésszel is egyeztetésre került. Ennek kapcsán lenne is kérdésem, amit mi
az elején megfogalmaztunk kérésként, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy hogyan
lehetne a kirendelt bíró, illetve a kirendelt ügyész intézményét megvalósítani. Ha már az
európai stadionokról beszélünk, akkor, amikor én a Stade de France-ban jártam, akkor nagy
megelégedéssel tapasztaltam, hogy ott rögtön tárgyaló és zárka is van a stadionban. Tehát aki
ott rendbontást végez, azonnal le is folytatják ellene az eljárást, és meg is hozzák az ítéletet.

Tehát szerintem az egész rendrakásnak éppen az lenne a lényege, hogy gyorsan és
hatékonyan folyjanak le az eljárások, senki ne érezhesse úgy, hogy megúszhatja a szurkolói
rendbontást. Azt gondolom, hogy az Újpest-Fradi meccsen történt rendbontások során is a
rendőrség példás gyorsasággal járt el, és talán éppen ez volt az a fordulópont, ami egy kicsit
kibillentette a korábbi status quo-t, miszerint a korábbi kormányok is rendre megfogalmazták
a különböző kifogásaikat a stadionok biztonságával kapcsolatban, meg is próbáltak időnként
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különböző egyeztetéseket folytatni annak érdekében, hogy a rendrakás megtörténhessék, de
nem történt igazából áttörés. Tehát a rendbontók nem érezték azt, hogy itt komoly
felelősségre vonás történhet e tárgyban.

Tehát én pont ezt szeretném tovább erősíteni a törvényjavaslat kapcsán, hogy az
eljárások gyorsításával, és nyilván, ha a súlyosbítása megtörténik, azt én örömmel fogadom, a
szabálysértésből bűncselekménnyé történő nyilvánítást, ha nem lesz kellő súlyú
következménye a dolognak, akkor nem fognak ezen elgondolkodni a huligánok.

Az nem kérdés számunkra, hogy néhány száz ember nem ronthatja el több ezer ember
szórakozását. Az, hogy a stadionokban miért csökkent az elmúlt években folyamatosan a
szurkolók száma, az nyilván egyrészről indokolható csak a futballhuliganizmussal, én azt
gondolom, hogy egyébként továbbra is a legsúlyosabb probléma ez. Nyilván a stadionok
minőségi állapota is súlyos hiányosságokat mutat, és végül az elmúlt években sajnos, azt is
lássuk be, hogy a labdarúgás színvonalának csökkenése is hozzájárult ahhoz, hogy egyre
kevesebben látogatták a mérkőzéseket. Meg kell nézni az egyéb sportágakat, például a
kosárlabdát, ahol az utóbbi időszakban volt egy jelentős minőségi javulás. Egyre több magyar
tehetséges játékos van. Láthatóan az átlagnézőszámok is jelentősen növekedtek, de
mondhatnám ugyanezt a jégkorong esetében is, ahol szintén egy nagyon jelentős növekedés
van. Bár a létesítményfejlesztés még ott sem tudta követni ezeket az igényeket, a
kosárlabdánál látjuk, hogy ahol új csarnok épült, ott gyakorlatilag telt házzal mennek a
mérkőzések, és valóban sikerült családi szórakozássá tenni ezeket a sporteseményeket.

Tehát még egyszer mondom: mi üdvözöljük, hogy végre elkészült ez a
törvényjavaslat, általános vitára alkalmasnak tartjuk. Nekem ez a két kérdésem lenne, hogy
ezzel a két intézménnyel vajon, mit terveznek tenni még a későbbiek során.

Még a válaszok előtt, képviselő úr? Varga László képviselő úr!

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Csak egy nagyon rövid kiegészítést tennék. Igazán
nem húznám az időt, csak azt hadd mondjam el, hogy akkor kronológiailag nézzük vissza itt a
kérdéseket. Azt hiszem, hogy a XXI. századi időszak, tehát az utóbbi tíz évben azért ezek a
jelenségek folyamatosan alakultak át, tehát valószínűleg ennek van egy olyan szerepe, hogy a
labdarúgást egyre kevesebben tekintik meg élőben Magyarországon. De mondjuk úgy, hogy
ez a 2009-es törvénymódosítás, amelyre ha jól emlékszem, egy Ferencváros-Diósgyőr
mérkőzés volt az, amin olyan jelenségek voltak tapasztalhatók, amelyekről lehet Szilágyi
képviselőtársammal is vitázni, együttgondolkodni, hogy igaza van-e abban, hogy például a
Ferencváros átesett a ló másik oldalára az után a mérkőzés után. De az biztos, hogy szerintem
az a mérkőzés volt a fordulópont, azután azt hiszem, hogy talán a legutóbbi Újpest-
Ferencváros mérkőzésen tapasztalható rendbontások kivételével komoly rendbontás már nem
történt a 2009-es, az előző kormány által hozott salátatörvény-módosítás után.

Tehát azt azért elmondanám, hogy ezt a jelenséget érzékelte az előző kormány,
valósakat lépett ebben a tekintetben. Tehát azt talán visszautasítanám, elnök úr, hogy nem
történt semmi. A törekvéseiket támogatjuk, ha tovább látják szükségességét egy még
biztonságosabb beléptető rendszerrel, a kulturált körülményekkel egyetemben,
biztonságosabb mérkőzésrendezés szükségességét látják, de azt el szeretném mondani még
egyszer, hogy nekünk is voltak törekvéseink, és nagyon sok mindent látok ebben
visszaköszönni.

Én inkább egy folyamat folytatásának látom. Attól pedig óvnám magunkat, hogy
átessünk a ló másik oldalára, és minden egyes mérkőzésre járó ember úgy érezze, hogy
mondjuk úgy, hogy minimum bűnözőnek tartják. Nem is akarok ilyeneket mondani, igaz,
lehet, hogy ezzel pedig én esek át a ló másik oldalára, ezt elismerem, de csak azt akarom
mondani, hogy úgy kell ezeket a biztonságos körülményeket megteremteni akár a magyar
labdarúgás körül, hogy szabadon, nyugodtan működhessen ez a szubkultúra ebben az
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országban. Ennek kapcsán nekünk lesznek módosítóink, javaslataink, tárgyaljuk végig, ennyi.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Szalay Ferenc alelnök úr!

SZALAY FERENC (Fidesz): Csak annyit hadd tegyek hozzá, hogy ez valóban egy
folyamat. De igazából, ami látszik a folyamatban, hogy nagyon-nagyon hosszú ideig húzódott
a kérdés. Emlékezzenek rá, képviselőtársaim, hogy mennyit gondolkodtunk azon, hogy mit
léphetünk, mit nem léphetünk.

Igazából ez a mostani javaslat egy irányt kijelöl, ezen lehet, hogy majd kell a
későbbiekben változtatni, de valóban épül valamire, és valóban visz tovább egy másik
vonalat, de szigorúbbá válik, és azt gondolom, hogy követhetővé válik.

Egyébként azt hiszem, hogy a szurkoló semmivel nem másabb, mint a színházba járó,
a moziba járó ember. Tehát sorba fog állni a jegyért, meg fogja váltani a szurkolói kártyáját, a
nem normálisból van kevesebb, a normálisból meg több. Azt gondolom, hogy a normális
ember követni fogja a törvényt, azt be fogja tartani. A nem normális pedig nem, de akkor
pedig itt lesz a szankció, hogy büntethető, kitiltható, lecsukható, stb.

Én ezen sokat nem vitatkoznék, az az igazság, tehát azt hiszem, hogy ezt a kérdést
most nagyon komolyan és szigorúan kell kezelni. Mondok példát. A szolnoki kosárlabda
Magyar Kupa döntőn az 1800 férőhelyes csarnokban olyan 2200 ember zsúfolódott össze. De
mindegyik kint megvárta, hogy megkaphassa a belépőjegyét, mindegyik felvette a
karszalagját, és senkinek semmi baja nem volt. Érdekes módon a labdarúgásban van két
csapat - elnézést, nem vagyok nagyon hozzáértő -, a Fradi meg a Dózsa, és ezeknek a
szurkolói miatt egyébként akár még törvényt is kell hozni, mert ha nagyon-nagyon komolyan
vesszük, akkor ha vidéki csapatok egymás ellen futballoznak, közel sincsen ekkora probléma.
Van persze, de amit mondott Varga képviselő úr, hogy összerugdossa a szurkoló a saját
labdarúgóját a Fradi-pályán, mert ez volt az az ominózus mérkőzés. (Dr. Varga László: Az
még durvább volt. – Zaj, közbeszólások.) Na, ezért mondom, én ennyire nem követem a
dolgokat, de azt gondolom, hogy most itt érdemes egy szigorút lépni, egy keményet lépni, és
utána aztán természetesen nézzük meg, hogy hová jutunk.

A stadionfelújítással, Szilágyi képviselő úr, valóban egyetértek, már régen stadion-
felújítási programokban kellene gondolkodnunk. Volt egy időszak, amikor ez működött, aztán
volt, amikor megállt, de azért ettől még vannak normális stadionok az országban. Megint a
vidékiekre gondolok, hogy egy-kettő, természetesen azt gondolom, hogy rendben van, nem az
lesz a probléma, hogy le kell majd bontani a beléptető rendszert, a probléma az lesz, hogy
lesz-e pénz arra, hogy felújítsuk a stadionokat. Azt gondolom, hogy ezzel a kérdéssel majd
akkor foglalkozzunk, amikor odakerülünk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Szilágyi György alelnök úr kért szót, és aztán
lezárom a vitát.

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Akkor még egyszer, de muszáj
reagálnom egy-két dologban Szalay Ferencre, hogy színház vagy mozi. Meggyőződésem,
hogy ugyanaz az ember teljesen másképp viselkedik egy színházban, és teljesen másképp
viselkedik egy kocsmában, mert a környezet nagymértékben hatással van az emberre, ezért ha
olyan körülmények lennének egy stadionban, mint egy színházban, akkor biztos, hogy
teljesen másképp viselkedne ugyanaz az ember. Attól függetlenül, hogy mondta Szalay
képviselő úr, hogy nem járatos ebben, ezért a jegyzőkönyv részére mondom, hogy ne
mondjunk Dózsát, mert ez az újpestieknek a legnagyobb sértés, amit el lehet képzelni. (Szalay
Ferenc: Mármint hogy Dózsa?) Igen.
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A másik az, hogy normális ember kiváltja a szurkolói kártyát vagy nem váltja ki a
szurkolói kártyát. Akkor biztosan én is a nem normális emberek közé tartozom, ha kell, nem
fogok egyáltalán mérkőzésre járni, soha nem fogom kiváltani a szurkolói kártyát, amíg az
kötelező. Ha nem lenne kötelező a szurkolói kártya kiváltása, ha úgy vezetnénk be egy
szurkolói kártyát, hogy mondjuk családi szektorokat alakítanánk ki, ahol megfelelő
kiszolgálás lenne, és oda csak szurkolói kártyával lehetne belépni és ez önkéntes lenne, akkor
természetes, hogy egyre több ember váltaná ki, mert ő ott kiemeltebb szolgáltatást kap, de
ahhoz szurkolói kártya kell és hogy normálisan, rendben legyen.

Ami még nagyon lényeges: azt szeretném kihangsúlyozni, hogy egyetértek Bánki
Erikkel. Valóban az lenne a megfelelő, ha a kitiltás intézményénél minél gyorsabban azt
éreznék a stadionba belépő szurkolók, mint amit érezhetnek nyugaton, hogy ha ott bármit
tesz, akkor abban a pillanatban eljárás fog ellene indulni. Ha ez lenne a célja ennek a
törvénynek, azt maximálisan támogatnánk. Tehát azt, hogy a stadionban rendbontást elkövető

emberek, akik megsértették, megszegték az adott stadion rendjét, azokat azonnal elítéljék,
kitiltsák a stadionból, azt maximálisan tudjuk támogatni. Tehát ha egy ilyen törvényjavaslat
lenne előttünk, azt támogatnánk.

Véleményem szerint ez a törvényjavaslat nem az. Pontosan ezért még egy dolgot
fixáljunk le: az elmúlt tíz évet figyelembe véve, egyébként önök is hivatkoznak rá a
törvényben, és ezért sem értem. Azt mondják ennek a törvényjavaslatnak az indoklásában,
hogy a büntető törvénykönyv 2001 óta bünteti a sportrendezvényeken elkövetett garázda
magatartásokat, és itt be kell ismerniük, hogy nem váltotta be a hozzá fűzött szakmai
reményeket. Gondolom, 2001-ben is hasonló volt az indoklása annak a törvénynek, mint
ennek a mostani törvénynek, és mégsem váltotta be. Azt szeretnénk, azt maximálisan
támogatnánk, ha tényleg átütő, radikális változások lennének a rendbontók elfogásában. Azt
viszont nem támogatjuk és nem is fogjuk tudni soha támogatni, hogy a békés, egyszerű

szurkolókat vegzálják, rákényszerítsék különböző adatok szolgáltatására és hasonlókra. Már
csak azért sem, mert itt Varga képviselő úr elmondta azokat a botrányokat, higgyék el nekem,
az elmúlt tíz évben, ami azt jelenti, hogy ezer fölötti meccsszámot jelent, körülbelül öt esetet
tudunk felsorolni, amit ugyan a média elég nagy terjedelemben tálalt, körülbelül öt olyan
esetet, ami rendbontást eredményezett. Ezek között volt az ominózus Ferencváros-Diósgyőr,
ami kimondottan a ferencvárosi szurkolók harca a tulajdonossal és az akkori Berki
Krisztiánnal eredményeképpen született. Ez az egyetlenegy, amit talán el is lehet
vonatkoztatni ettől, mert lehetett volna bárhol. Személyi sérülés talán ezen az öt eseten kívül,
amit az elmúlt tíz évben mondok, hál’ istennek nem is történt. Nem azt mondom, hogy ezt
nem kellene elkerülni, hogy akár egy is legyen, de ezer mérkőzésből öt.

Felsorolom önnek fejből az utóbbiakat: Ferencváros-Újpest mérkőzés, a Ferencváros-
Debrecen mérkőzés, Videoton-Ferencváros mérkőzés a lefújás után és Ferencváros-Diósgyőr
mérkőzés. (Hoffman Pál: Az elmúlt hétvégén alacsonyabb osztályokban is voltak.) Ezek
voltak a kirívó esetek. Bocsánat, még kifelejtettem a Sturm Graz-Kispest mérkőzést, ahol a
biztonsági szolgálat és a Sturm Graz szurkolók verekedtek össze, az volt az egyetlen
verekedés egyébként lelátón. Tehát verekedés nem is volt, mert ezek mind-mind másfajta
rendbontások voltak, pirotechnikai eszközök használata és egyéb más rendbontások.

Tehát még egyszer ki szeretném hangsúlyozni: ha ez lenne a cél, amit Bánki Erik
elnök úr itt felvázolt, hogy azonnal a rendbontók legyenek megfogva ott, rögtön legyenek
elítélve a stadionon belül, és azonnal legyenek kitiltva, tehát a következő mérkőzésre ne
tudjanak kimenni, ezt támogatnánk. Azt, hogy megfigyeljék az egyszerű szurkolókat és
mindenkit elriasszunk, azt nem tudjuk támogatni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Helyettes államtitkár úr, öné a szó!
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Dr. Eiselt György helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) válaszai a vitában
elhangzottakra

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A szurkolói
kártya jelenleg sem kötelező, ezután sem lesz kötelező. Maga az egyesület dönti el, és
dönthette el eddig is, hogy bevezeti vagy nem.

Hogy kik vettek részt és milyen széles körben ebben az egyeztetésben, csak annyit
közölnék, hogy magának a bizottságnak az összetételében eleve benne voltak a labdarúgás, a
kézilabda, a kosárlabda, a jégkorong, a vízipóló szövetségeknek a tagjai, meg is kapták
egyébként végig az anyagokat. Azt nem tudtuk felvállalni, hogy valamennyi egyesületnek és
valamennyi szurkoló szervezetnek elküldjük és bevonjuk az eljárásba, de aki részt akart
venni, az le tudta tölteni a honlapunkról és meg tudta nézni, minden egyes kérdést, ami
felvetődött, kezeltünk, megpróbáltunk kezelni.

Ami itt van törvénytervezet, az egyébként – ahogy elhangzott – a 2009-es
módosításnak egy egységes szerkezetbe, egy logikailag zárt rendszerbe történő bevétele. A
célja tényleg elsősorban az, amit elnök úr megfogalmazott, hogy a rendbontás azonnal
valamilyen formában kerüljön rendezésre jogilag. Azt, hogy a bírók, ügyészek kimenjenek és
a helyszínen legyen a tárgyalás, ezt jelen pillanatban mi nem így látjuk. Azt a lehetőséget
viszont szeretnénk biztosítani intézkedésként, de a szervezők, maguk az eseményt szervezők,
egyesületek tudnak odáig eljutni, hogy az illetékes bírót, ügyészeket hívják meg a meccsekre,
és ők is tapasztalják, hogy mi van ott kint.

Hogy volt-e rendbontás a tavalyi évben vagy az elmúlt idényben a labdarúgó
mérkőzéseken, minden olyan mérkőzésről, ami kiemelt volt, született egy összefoglaló
rendőri jelentés. Ezt nagyon szívesen elküldöm az elnök úr részére és valamennyi bizottsági
tag is megismerheti. Tehát amikor én a bevezetőben elmondtam, hogy hány főt érint, a
maximumot mondtam, ez 800-1000 fő. Szerényen szólva, minimum olyan 300-400 fő, hiszen
gyakorlatilag a rendbontások mindig abban a körben keletkeznek.

Az, hogy működik-e a 2009-ben bevezetett kitiltás és eltiltás intézménye, és miért nem
vezetett eredményre, azért, mert manuálisan van szűk körben, szűk hozzáféréssel nem
megfelelő technikai hátterekkel. Tehát pont annak nem tudnak eleget tenni, ami a célja lett
volna, és most a jogszabály, gyakorlatilag a törvénytervezet ezt próbálja rendezni.

A garázdaság, illetve a jelenlegi büntetőjogi háttér biztosítása. Mi is megnéztük. Maga
az elkövetett cselekmény, szóval tudjuk, hogy tényállási elemeket kell kideríteni, nem minden
esetben helyezkedik a bíróság ugyanarra az álláspontra, mint ahogy itt a képviselő úr
felvezette. Tekintettel arra, hogy történeti tényállás bizonyítása során a tényállási elemeket,
valamennyit kell tudni bizonyítani. Tehát jelenleg azért tettünk javaslatot magára a büntetőjog
módosítására, hogy így egyszerűbb legyen magával a rendbontóval szemben történő fellépés.
És hogy miért a labdarúgással kezdjük? Egy nagyon egyszerű oknál fogva, mert itt vannak
olyan kötelező nemzetközi elvárások, amelyeket az országnak teljesítenie kell, ha részt akar
venni továbbra is a nemzetközi színtéren bármilyen FIFA vagy más által szervezett
mérkőzésen.

De átadnám a szót a szakértő úrnak, aki az MLSZ szemszögéből is elmondja a
véleményét. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Samu István úré a szó!

Samu István (Magyar Labdarúgó Szövetség) válaszai a vitában elhangzottakra

SAMU ISTVÁN (Magyar Labdarúgó Szövetség): Köszönöm, elnök úr. Először
Szilágyi képviselő úr kérdésére válaszolnék, amikor azt mondta a kártyákkal kapcsolatban,
hogy Angliában nem kötelező a kártya.
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Valóban így van, és mi a helyszínen megnéztük, meghívtunk szakértőket, angol
szakértőket ide, és éppen a velük való konzultáció alapján döntöttünk úgy, hogy megváltozik
a törvénytervezetben a javaslatunk, és nem kötelező. A törvénytervezet 16. §-a szól arról,
hogy a szervező csak névre szóló belépőjegyet és bérletet, tehát nem szurkolói kártyát árusít.
A személyazonosításra alkalmas kedvezményekre jogosító kártya pedig a klub hatásköre.
Tehát nem a törvény rendeli el. Éppen ezért változtattunk rajta. Viszont ahhoz, hogy
kedvezményekhez a szurkolók hozzá tudjanak jutni, lehetőséget teremtünk rá, hogy aki
igényli, annak lehet ilyen kártyája, de a törvény nem teszi ezt kötelezővé senki számára sem.

A biztonsági rendszerekről kérdezett képviselő úr, hogy milyenek lesznek ezek, és
mennyibe kerülnek. A kormány összesen 960 millió forintot támogatásként utalt az MLSZ
számára a sportbiztonsági projekt keretén belül. Ez a törvényjavaslat is ezt a sportbiztonsági
projektet támogatja, amikor lehetővé teszi az eltiltottak és kitiltottak adatbázisának a
létrehozását. Tehát ez az első, és ez szigorúan csak azokkal foglalkozik, akik valamit már
elkövettek ezzel kapcsolatban. Tehát nem általában a nézőkkel vagy a mérkőzésre járókkal
foglalkozik, tehát nem tartjuk nyilván a mérkőzésre járókat, csak azokat, akik valamit
elkövettek.

A második a névre szóló jegyértékesítés: a nemzetközi tapasztalat az, és Angliában is
így van, hogy névre szóló a jegyértékesítés, és ez semmiben nem különbözik nálunk sem az
ottani gyakorlattól.

A harmadik az, hogy a beléptetésnél összevetik a névre szóló jegyet és a személyt, egy
ilyen rendszernek a megteremtése, a stadionon belül megfigyelő rendszerek működnek,
amelyek felvételeket csak azokról fognak a jövőben majd tárolni véglegesen, akik valamilyen
szabálysértést vagy bűncselekményt követtek el. Tehát ezeket az elemeket támogatja maga ez
a törvény, és ez szigorúan az angol példa alapján van, amit ön is mondott, attól semmiben sem
térnek el.

Most felépítjük a beléptető rendszereket, és utána majd bonthatjuk le, a stadion-
rekonstrukciók miatt. A projekt először felmérte a stadionokat ma Magyarországon, és
természetesen megjelölte azokat például, amelyekre eleve ez a projekt nem vonatkozik.
Például nem vonatkozik a Puskás Ferenc Stadionra egy esetleges átépítés esetén, nem
vonatkozik esetleg a debreceni stadionra. Viszont a következőt írja elő a projekt. Olyan
technikai megoldást kell alkalmazni, hogy a bővülő stadionok ugyanazt a biztonsági
infrastruktúrát használják majd, mint a régebbi stadionok.

A projekt elő fogja írni azt, hogy aki a minimális biztonsági feltételekkel ennek a
biztonsági ellenőrző rendszernek a beépítéséhez nem rendelkezik, az ezen a pályázaton nem
vehet részt. Mondok egy példát. Ha a stadion nincs körbekerítve, teljesen felesleges egy
biztonsági beléptető rendszert építeni, ha egyébként még száz helyről be lehet menni a
stadionba. Nem fog megfelelni az a stadion ebben a projektben való részvételnek. Ez egy
sajnálatos dolog lesz. Ebben az esetben tehát valószínűleg nem minden stadion tud indulni
majd ezen a pályázaton.

Egyeztettünk-e szurkolói körökkel. Az MLSZ először meghirdette a szurkolói
bizottságot és ezt az alapszabályzatban rögzítette. Összehívtuk ennek megfelelően a szurkolók
képviselőit, és nem tudták a bizottságot a szurkolók maguk megalapítani ezen az
összejövetelen, ezért egy újabb indítvánnyal álltunk elő, hogy esetleg könnyebb lenne egy
szurkolói irodát alapítani, mint egy bizottságot, merthogy a bizottságnak mások az előírásai az
MLSZ-en belül. Ők azt mondták, hogy elfogadják ezt a javaslatot, hogy akkor legyen iroda,
és ezzel kapcsolatban egy következő ülésen már döntenek.

Sajnos, így nem tudtuk közvetlenül velük megvitatni ezeket a javaslatokat, mert nem
volt olyan partnerünk a szurkolók részéről, akik ezt így megtehették volna. Én nem tudok a
szurkolói bizottság létezéséről, mint ilyenről, hivatalos szervről.
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Nem célszerű együtt kezelni a nézőket. Biztosan a képviselő úr kezébe jutott már az
MLSZ stratégiája, abban egyértelműen benne van, hogy az MLSZ úgy kezeli a nézőket, hogy
a döntő többség az, aki a mérkőzéseken szórakozni akar, és közreműködő a szervezővel és a
rendezővel kapcsolatban, és ezt így számoljuk.

Vannak, akik ultrák és maximálisan, száz százalékban a törvényi lehetőséget
kihasználva szurkolnak ezeken a mérkőzéseken. Igen, hangadók, és mindaddig ultráknak
tekintjük őket ilyen szempontból, amíg a törvényi szabályozás keretein belül teszik ezt. Habár
sokkal nagyobb hanggal és erővel, mint azt a többi szurkoló teszi, de az előírt szabályozás
keretében.

És van a harmadik csoport, akiket mi huligánoknak nevezünk, akikkel szemben a
törvény erejével fel kell lépni, és igazán ezek alapján nem együttműködők, nem is törekszünk
velük az együttműködésre, akik huligánnak minősülnek.

A következő az ügyészségek és a kihelyezett bíró és ügyész intézménye. Valóban az
ügyészekkel és a bírókkal tárgyalva arra a megállapításra jutottunk, hogy most első lépésként
ebben a törvényben ilyen kihelyezett rendszerrel nem próbálkoznánk. Viszont a minősítő
bizottságba bekerülnek az ügyészek és a bírók. Tehát közvetlenül részt vesznek a bírók és az
ügyészek annak a meghatározásában, hogy egy adott mérkőzés milyen biztonsági fokozatba
legyen besorolva. Ez alapján közvetlen információjuk lesz a készülő mérkőzésekről, és ezen
bizottság javaslata alapján mi javasolni is fogjuk benne azt, hogy a mérkőzéseken bírók és
ügyészek vegyenek részt, és úgy gondolom, hogy egy következő fázisban, amikor a bíróságok
és az ügyészségek megfelelő tapasztalatot szereznek már ezekben az ügyekben, akkor úgy
gondolom, hogy akár egy kihelyezett bírói, ügyészi intézmény is lehetséges lenne. De most
első lépésként ez a törvény azt tartalmazza, hogy a minősítő bizottságnak a tagjai a bírók és az
ügyészek.

Ennyit tudtam válaszolni a kérdésekre.

ELNÖK: Köszönjük szépen a válaszokat. Még helyettes államtitkár úr kíván szólni.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Igen, az
adatvédelmi biztosnak megküldtük, az Országgyűlés valamennyi biztosának megküldtük, akik
egyetértettek az előterjesztéssel, hiszen gyakorlatilag törvényi felhatalmazás alapján igen szűk
körben kerülne sor a személyes adatok gyűjtésére, illetve az abból történő szolgáltatásra.
Köszönöm.

Szavazás az általános vitára alkalmasságról

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezután szavazás következik. Kérdezem, hogy ki az, aki
általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) 15 igen. Ellenvélemény? (Szavazás.) 2 ellenszavazat.

Köszönjük szépen előadóinknak a bizottsági ülésen való aktív részvételt. Az első
napirendi pontot lezárjuk.

A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/3376.
számú törvényjavaslat

Áttérünk a következő napirendünkre, a sport támogatásával összefüggő egyes
törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványokról
szavazunk. Képviselőtársaim megkapták előre azokat a módosító indítványokat, amelyek
benyújtásra kerültek a törvényjavaslathoz, és lesz még majd egy bizottsági módosító
indítvány is, amely a nyelvhelyességi hibákat fogja kiküszöbölni.
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A módosító indítványok megvitatása

Köszöntöm Fazekas Attila urat, aki a Nemzeti Erőforrás Minisztérium
sportállamtitkárságának főosztályvezető-helyettese, és aki gondolom, hogy minisztériumi
vagy kormányálláspontot fog mondani a módosító indítványok kapcsán. (Fazekas Attila:
Minisztériumi álláspontot.) Igen.

Elsőként Vincze László képviselő úr indítványa szerepel, kérdezem főosztályvezető-
helyettes urat, hogy mi a minisztérium álláspontja.

FAZEKAS ATTILA f őosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Ebben a formában nem támogatjuk, de egy kapcsolódó módosítóval majd igen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja a
módosító indítványt. (Szavazás.) 1 igen. A bizottság egyharmada sem támogatja.

A 2. ajánlási számon szereplő módosító indítvány szintén Vincze László képviselő úr
indítványa. Kérdezem a minisztérium álláspontját.

FAZEKAS ATTILA f őosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Mi az oka?

FAZEKAS ATTILA f őosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Olyan jellegű kiegészítéseket eszközölne még az adómentes körre vonatkozóan, amely
nyilván itt a kormányzat adópolitikai elképzeléseivel nincsen összhangban.

A másik az, hogy maga a törvényjavaslat a sport támogatásával összefüggő
jogszabály-módosításokat tartalmaz és itt, ahogy a képviselő úr a módosító javaslathoz fűzött
indokolásában is leírja, ezek egyébként nem a sport területével összefüggő egyéb területekre
terjesztenék ki az adómentes juttatás lehetőségét.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyilván most, a törvénymódosítás kapcsán nyílik
lehetőség arra, hogy egyéb adómentes juttatások is bekerüljenek a törvényjavaslatba. Én
magam támogatom ennek az elfogadását.

Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja az indítványt. (Szavazás.)
Köszönöm szépen 15 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem.

A bizottság támogatja ezt az indítványt.
A 3. ajánlási számon Varga László képviselő úr és képviselőtársainak indítványa

szerepel.

FAZEKAS ATTILA f őosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ez arról szól, hogy az olimpiai sportágakkal egészüljön ki ez az
adótámogatási rendszer. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 11 nem. Köszönöm szépen

A bizottság nem támogatja.
A következő, a 4. ajánlási számon Szilágyi György képviselő úr indítványa szerepel.

Indokolná alelnök úr. Öné a szó!
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SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Azért nyújtottam be ezt a
módosítást és azért szeretnék most szólni, mert nem minden képviselőtársam volt ott az
általános vitán. Itt egy nagyon fontos pontra hívnám fel a figyelmet.

Nem hiszem, hogy a magyar sport szempontjából jó az, ha megyei vagy járási
labdarúgó csapatoknál, ahol eddig amatőrként és lelkesedésből fociztak az emberek,
mostantól megnyitjuk azt a kaput, hogy profi sportolókká váljanak és fizessenek járási vagy
megyei szinten azért, hogy valaki labdarúgással foglalkozik. Hiszen ha nem korlátozzuk le
másodosztályig ezt a lehetőséget, akkor azt mondja ki ez a törvény, hogy ilyen sportszervezet
hivatásos sportolót is alkalmaz. Tehát egy járási bajnokságban szereplő egyesületnél mit
jelent az, hogy valaki hivatásos sportoló?

Egyszerű. Egy határozott időre kötött sportszerződést kell kötni, legalább egy
emberrel. Tehát megkötnek egy emberrel 80 ezer forintért egy szerződést, és onnantól
lehetőségük van arra, hogy az EU által elfogadott de minimis szabály alapján 200 ezer
euró/három évre, tehát ez azt jelenti lebontva, hogy 17 millió forintot/év beszedjenek a TAO-
ból és ezt kifizethetik bérekre a játékosoknak. Ezzel egy járási vagy megyei bajnokságban
biztos, hogy élni fognak. Az NB I-ben, NB II-ben ez nem egy olyan mértékű összeg, ami
különösebben számítana, de ott igenis, számít, és nem hiszem, hogy ez egy annyira jó dolog
lenne, hogy mostantól a járásban, a megyében mondjuk havi 80 ezer forintokat fizetnének
játékosoknak, ez nem hiszem, hogy a sport érdekét szolgálná.

Ezért raktuk bele azt, hogy ne lehessen bármelyik osztályban, csak az első és a
másodosztályban történhessen meg ez a dolog. Ráadásul hozzáteszem: ez csak a labdarúgásra
vonatkozik, hiszen a kézilabdában például nagyon sok másodosztályú egyesületnél amatőr
sportolók vannak, tehát még ott sem teszik meg azt, hogy profi sportolók legyenek az
egyesületben. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A minisztérium álláspontját mondja főosztályvezető-
helyettes úr.

FAZEKAS ATTILA f őosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Akkor szeretnék az alelnök úr felvetésére reagálni. Ez a verzió, amit alelnök úr felvázolt
ebben a módosító javaslatban, ez egyébként a kormányzatnak a brüsszeli egyeztetés során tett
első olyan szövegjavaslata volt Brüsszel felé, amellyel próbálkoztunk, hogy a profi csapatok
meghatározását elvégezzük.

A brüsszeli illetékes hatóság, aki vizsgálta ezt a kérdést, ezt a szövegjavaslatot nem
fogadta el. A brüsszeli egyeztetések során alakult ki az a verzió a profi csapatok
meghatározására, ami most az önök előtt lévő szövegjavaslatban szerepel.

Tehát az biztos, hogy ha ezt most beszavazzuk, akkor a brüsszeli előzetes
tárgyalásokhoz képest leírt brüsszeli véleménnyel ellentétesek leszünk. De szerintem nem is
ez a legnagyobb probléma, hanem a probléma lehet, hogy egy félreértésből fakad. A személyi
jellegű kifizetések lehetősége nem korlátozott az egyéb szervezeteknél. Tehát itt most csak
arról a körről beszélünk, hogy ki a hivatásos csapat, és a hivatásos csapat meghatározása ilyen
szempontból azért fontos és érdekes, mert a hivatásos csapatoknál nem lehet a profi sportolók
bére mellett a profi sportolókat felkészítő egyéb szakszemélyzetnek a bérezésére juttatást
fordítani.

De egyébként pont, ha az ellenkező oldalról vizsgáljuk, minél inkább az éri meg a
jövőre nézve egyébként szakmailag majd a szervezeteknek, hogy ne profi csapatként
definiálják magukat. Tehát akinél nincsen legalább egy darab hivatásos játékos, az egyébként
a személyi jellegű költségeknek az igénybevételére kedvezőbb feltételek mellett lesz
egyébként jogosult.

Tehát ennyi kiegészítést tettem volna, és minderre figyelemmel nem támogatjuk.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjaitól kérdezem, hogy ki az, aki támogatja
Szilágyi György képviselő úr indítványát. (Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.)
15 nem. Köszönöm szépen. A bizottság egyharmada sem támogatja.

Az 5. ajánlási pontban Varga László és képviselőtársainak indítványa szerepel. Szintén
az olimpiai sportágak beemeléséről.

FAZEKAS ATTILA f őosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Szavazzunk egyben az összesről? (Dr. Varga László: Összefüggő pontok.)
Jó, akkor az 5. ajánlási számon, a 8. ajánlási számon, a 9., 10. és 11. ajánlási számon szereplő

indítványcsomagról szavazunk egyben. Ki az, aki ilyen módon támogatja ezt az
indítványcsomagot? (Szavazás.) 5 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. A bizottság
egyharmada sem támogatja.

A 6. ajánlási számon Szilágyi György képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem a
minisztérium álláspontját.

FAZEKAS ATTILA f őosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 2 igen. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Köszönöm szépen.

A 7. ajánlási számon Szilágyi György képviselő úr módosító javaslata szerepel.
Alelnök úr indokolná. Parancsoljon!

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Ismételten csak azért, hogy ha valaki nem volt ott. A
7-es módosításnak egyetlenegy nagyon lényeges szempontja lenne, hogy offshore tulajdonú
egyesületek ne vehessenek részt ebben a kedvezményben, ne fordulhasson elő az, hogy egy
cég mondjuk több milliárd forintot esetleg be tud gyűjteni, mert el tudja fogadtatni azokat a
terveket mondjuk az államtitkársággal. Azt mondja, hogy maximálisan a sportra szánja ezeket
a fejlesztéseket, beszedi a pénzeket, majd utána egyszerűen fogja, és mondjuk egy forintért
eladja bárki másnak és eltűnik Magyarországról, utolérhetetlen lesz, és ez visszaélésekre ad
lehetőséget.

Tehát azt szeretnénk, hogy az offshore cégeket zárjuk ki ebből a lehetőségből.

ELNÖK: A minisztérium álláspontját kérdezem.

FAZEKAS ATTILA f őosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Nem támogatjuk, elnök úr. Egyébként megjegyzem, hogy itt a támogatás igénybevételére
jogosult szervezetekről, tehát a klubokról van szó. Tehát nem támogatjuk.

ELNÖK: Nyilván arra vonatkozik a képviselő úr indítványa, hogy ha egy olyan
gazdasági társaság működtet egy klubot, ahol mondjuk offshore cég a többségi tulajdonos.
Feltételezem, hogy erre vonatkozik az indítvány. Nem tudom, hogy egyébként lehet-e kezelni
ezt a kérdést, vagy milyen módon lehetne kezelni.

FAZEKAS ATTILA f őosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A
tavaly nyáron elfogadott törvénybe szintén a képviselő úr módosítójával került bele az
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offshore-cégek kizárása. Majd az egész 7 hónap szakértői egyeztetései során abban
maradtunk, hogy ez a korlátozás indokolatlan.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem ezután, hogy ki az, aki támogatja ezt az
indítványt. (Szavazás.) 2 igen. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 15 tartózkodás. A bizottság
egyharmada sem támogatja az indítványt.

A benyújtott módosító indítványok szavazásának végére értünk. Van egy bizottsági
módosító indítvány, amiről szavazást kérnék. Varga képviselő úr kér szót.

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Tényleg nem időhúzási szándékkal, csak
gondolkodom itt az előző szavazási metodikán. Ha a 3. ajánlási pontot elfogadtuk, akkor én
úgy értelmezem, hogy összefüggött a többivel. Tehát az nagyon nehezen értelmezhető, hogy a
3-asban kapott egyharmadot… érti, elnök úr? Szóval értem én, hogy lehetett volna külön is
szavazni, csak összefüggtek. Tehát ha a 3-as kapott egyharmadot, akkor nem tudjuk úgy
értelmezni, mintha az összes többi is kapott volna egyharmadot?

ELNÖK: Nem, mert az összes többi nem kapott egyharmadot. Külön szavaztunk róla.
Ha az elején csomagban kérte volna képviselő úr, hogy egyben szavazzunk az egészről… (Dr.
Varga László: Akkor valószínűleg az sem kapott volna egyharmadot. Jó, mindegy. Gondolom,
nem érdemi a kérdés, mert nem ezen fog múlni.)

Van egy bizottsági módosító indítványunk, amely a nyelvhelyességi hibák
kiküszöbölését szeretné megoldani.

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Elnézést, nem kértek fel, de a 10. ajánlási pontról nem
szavaztunk, és az nem annak az előbbi csomagnak a része, az kimaradt.

ELNÖK: Igen, bocsánat, az valóban az EKHO-nak az értékhatárait módosítja. Jó, erről
majd külön fogunk szavazni.

A bizottsági módosító javaslatról kérdezem a képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja
ennek a módosító indítványnak a benyújtását. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki tartózkodott?
(Szavazás.) 1 tartózkodás.

A bizottság elfogadta és benyújtja ezt a módosító indítványt.
A 10. ajánlási számon szereplő indítvány van még, amely az EKHO keretében

kifizethető nagyságrendet módosítaná, csökkentené. Kérdezem a minisztérium álláspontját.

FAZEKAS ATTILA f őosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Én magam sem támogatom egyébként ezt a javaslatot. Ki az, aki támogatja
ezt az indítványt? (Szavazás.) 5 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem.

Tehát a bizottság egyharmada sem támogatja ezt az indítványt.
Kérdezem, hogy van-e még olyan indítvány, amelyről úgy érzik képviselőtársaim,

hogy szavazni kellett volna, de nem szavaztunk? (Nincs jelzés.) Nincs.
Fazekas Attilának megköszönöm a részvételt a bizottsági ülésen. Ezt a napirendi

pontot lezárom.
Az egyebek között egy tájékoztatást adnék képviselőtársaimnak. Amennyiben

kapcsolódó módosító indítványok benyújtására kerül sor, ami várhatóan így lesz, akkor
csütörtökön 9 órakor ülést kell tartanunk annak érdekében, hogy hétfőn a módosítókról
szavazni lehessen. Tehát arra kérek mindenkit, hogy lelkiekben erre készüljön. Köszönöm
szépen a részvételt, a bizottsági ülést bezárom.



- 21 -

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 14 perc)

Bánki Erik
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva


