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Napirendi javaslat

1. A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/3376. szám) (Bánki Erik, Szalay Ferenc (Fidesz), Dr. Seszták

Miklós (KDNP), Csizi Péter és Hadházy Sándor (Fidesz) képviselők önálló

indítványa) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt

bizottságként)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Bánki Erik (Fidesz), a bizottság elnöke

Szilágyi György (Jobbik) alelnök
Hadházy Sándor (Fidesz)
Kovács Péter (Fidesz)
Törő Gábor (Fidesz)
Bús Balázs (KDNP)
Hoffman Pál (KDNP)

Helyettesítési megbízást adott:

Szalay Ferenc (Fidesz) Bánki Eriknek (Fidesz)
Becsó Zsolt (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz)
Kovács Ferenc (Fidesz) Kovács Péternek (Fidesz)
Lasztovicza Jenő (Fidesz) Törő Gábornak (Fidesz)
Dr. Tapolczai Gergely (KDNP) Hoffman Pálnak (KDNP)
Vincze László Mihály (Fidesz) Bús Balázsnak (KDNP)

Meghívottak részéről

Hozzászóló

Fazekas Attila főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 4 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a bizottság megjelent tagjait és a tisztelt
megjelenteket. A magyar sportélet finanszírozásának egy áttörő újdonságáról, a
sporttámogatásokkal összefüggő egyes módosításokról szóló törvényjavaslathoz benyújtott
kapcsolódó módosító indítványokról tárgyalunk ma. Képviselőtársaim előre megkapták a mai
ülésre szóló meghívót. Kérdezem, hogy ehhez van-e valakinek módosító javaslata. (Nincs
jelentkező.) Aki ebben a formában elfogadja a mai ülés napirendjét, az kérem, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt, a bizottság
egyhangúlag elfogadta a napirendi javaslatot. (Közbeszólás.) Még az egyebek között lesz
alkalmuk arra, hogy amit most még nem tettek meg javaslatként, azzal előálljanak. Tehát
egyhangú döntéssel a bizottság a mai napirendjét elfogadta, a jelenléti ív alapján
megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, így munkáját megkezdi.

A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/3376. szám) (Bánki Erik, Szalay Ferenc (Fidesz), Dr. Seszták Miklós
(KDNP), Csizi Péter és Hadházy Sándor (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként)

Az 1. napirendi pontunkhoz egy kapcsolódó bizottsági módosító indítvány készült,
amelyről ma döntenünk kell. Köszöntöm Fazekas Attila főosztályvezető urat,  a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium sportállamtitkárságáról, és kérdezném, hogy a kapcsolódó módosító
indítvánnyal kapcsolatban van-e minisztériumi álláspont.

FAZEKAS ATTILA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm szépen a szót,
elnök úr. Annyira komplex és átfogó ez a bizottsági módosító indítvány tervezet, hogy
maximálisan egyetértünk vele, támogatjuk.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja,
hogy a bizottságunk egy ilyen kapcsolódó módosító indítványt benyújtson. Alelnök úr
szeretne szólni, Szilágyi képviselő úr, öné a szó.

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Először is azt szeretném mondani,
hogy ez nem egy kapcsolódó módosító indítvány, csak egy módosító indítvány, mert
kapcsolódó módosító indítvány a részletes vita lezárásáig nem került benyújtásra a Házhoz,
hiszen megkérdeztem rögtön a részletes vita után, és nehezményezem azt, ismételten és nem
is értem, hogy mi ennek a lényege, hogy délután negyed 6-kor kapok egy SMS-t, amiben már
biztos, hogy itt lesz bizottsági ülés  a mai nap folyamán, tehát minden valószínűség szerint ez
a módosító indítvány akkor már az önök rendelkezésére állt. Miért nem lehet a bizottság tagjai
részére ezt akár e-mailen vagy bárhogy kiküldeni, hogy átnézhessük? Jelen pillanatban elénk
raktak egy papírt, amit most kellene két percen belül átnéznem, és eldöntenem azt, hogy én
ezt a módosító javaslatot támogatom, vagy nem támogatom.

Hozzáteszem, azért nem értem, mert önök úgyis azt szavaznak meg a bizottságban,
amit akarnak, úgyis azt szavaznak meg a parlament előtt a kétharmaduk birtokában, amit
akarnak, akkor miért nem engedik, hogy legalább az ellenzék elvégezhesse azt a dolgát, hogy
át tudja nézni ezeket a benyújtott javaslatokat, hiszen még egyszer mondom, mivel negyed 6-
kor megkaptam azt az SMS-t, amiben megerősíti a sportbizottság, hogy ma itt lesz ülés,
minden valószínűség szerint az önök birtokában volt már akkor is ez a kész tervezet, tehát
szeretném azt kérni, hogy a jövőben ne egy perc alatt, két-három perc alatt kelljen döntenünk,
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hanem legyen rá egy fél napunk, amíg átnézhetünk egy módosító indítványt vagy akár egy
törvényjavaslatot. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Alelnök urat tájékoztatom arról, hogy nem volt még tegnap kész ez a
módosító indítvány. Ez a mai nap reggelére készült el, csak azt már tudtuk tegnap, hogy
szükség lesz arra, hogy ezt benyújtsuk ahhoz, hogy a törvényjavaslat a lehető legmagasabb
színvonalon tudjon a Ház előtt elfogadásra kerülni. Én magam is csak a kereteit ismertem
még, ma reggelre alakult ki a végleges álláspont. Jelzi a főosztályvezető úr, hogy neki is van
ezzel kapcsolatos véleménye, meg is adom a szót.

FAZEKAS ATTILA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm szépen a szót,
elnök úr. Nyilván nem az én tisztem, de én ezúttal is köszönöm a bizottság tisztelt tagjainak,
hogy megjelentek annak érdekében, hogy a bizottsági módosító indítvány napirendre
kerülhessen.

Egyébként valóban tényszerű, hogy este tíz órakor még az érintett támogatásokat
vizsgáló iroda kijelölt köztisztviselő kollégáival, akik a bizottsággal a kapcsolattartást intézik,
még egyeztettük a bizottsági módosító indítvány tartalmát, pont  annak érdekében, hogy a
bizottság olyan módosító indítványt tudjon tárgyalni, ami egyébként a brüsszeli
egyeztetéseknek a sikerességét is elősegíti, úgyhogy éppen ezért van ez a mostani kivételes
időpont.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki az, aki
támogatja… Bocsánat, még annyit, hogy előterjesztőként én magam is támogatom és
javaslom ezt a módosító indítványt benyújtásra. Ki támogatja? (Szavazás.) 12. Ki
tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta, és ezzel benyújtásra
kerül ez a módosító indítvány. Köszönöm szépen főosztályvezető-helyettes úrnak a részvételt.

Egyebek

Megadom a szót Szilágyi György alelnök úrnak.

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Igen, szeretném javasolni, mivel a mi hibánk is volt
az előző ülésen, hogy a sporthuliganizmushoz kapcsolódó törvénynél nem kértük a kisebbségi
vélemény lehetőségét, ezért szeretném, hogyha most napirendre vennénk esetleg még egyszer,
és szeretném a kisebbségi véleményt elmondani a sporthuliganizmus törvénnyel kapcsolatban.

ELNÖK: Jó. Köszönöm szépen. Én ennek nem látom akadályát. Munkatársaim
segítenek ebben. A Házszabály szerint van erre lehetőség. Kérdezem alelnök urat, hogy van-e
javaslata.

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Igen, szeretném én elmondani, hogyha megszavazza
a bizottság.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor viszont így többségi előadót is állítanánk.
Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy ki tud erre vállalkozni. A jövő hét kedden van az
általános vita. Kovács Péter képviselő úr ezt vállalja. Kérdezem, hogy ki ért ezzel egyet, hogy
Kovács Péter képviselő úr legyen a többségi vélemény előadója. (Szavazás.) Köszönöm
szépen, egyhangú döntés. Ki támogatja, hogy Szilágyi György képviselő úr adja elő a
kisebbségi véleményt? (Szavazás.) Egyhangú szintén. Köszönöm szépen.

Van-e még az egyebek között bárkinek észrevétele, javaslata? Bús Balázs képviselő

úr, öné a szó.
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BÚS BALÁZS (KDNP): Én azt szeretném kérni, hogy a bizottság valamelyik ülésére
tűzze napirendre a Dunán való kajak-kenuzással kapcsolatos problémákat, mert a
motorcsónak és egyéb ilyenek, szárnyashajók elég sok problémát okoznak. Ezt valamilyen
módon kezelni lehessen, erre nagyon nagy szükség lenne, mert jóformán most már
életveszélyben vannak a kajak-kenusok a Dunán. Szerintem érdemes ezt körbejárni, hogy
hogyan lehetne ezt kezelni, szabályozni, hogy biztonságosan lehessen kajak-kenuzni. Egyre
vadabb a motorcsónakos közlekedés a Dunán.

ELNÖK: Köszönöm szépen a felvetést. Én magam is alá tudom támasztani, gyakran
járok a Dunán, és látom, hogy egyre több jacht, nagy motoros hajó közlekedik, és valóban
olyan hullámokat keltenek, ami az amatőr kajakosok vagy éppen kenusok életét is
megnehezíti. A versenyezőkről nem is beszélve. Jó, ezt szívesen napirendre tűzzük, a
szükséges egyeztetéseket lefolytatjuk azokkal a minisztériumokkal, akik ebben érintettek, és
ha lesz még lehetőségünk arra, akkor a rendkívüli időszak folyamán, júliusban ezt napirendre
tűzzük. Ha addig nem tudjuk az előkészítéseket lezárni, akkor szeptemberben ezzel kezdünk.
De erről mindenképpen tájékoztatni fogom. További észrevétel, javaslat? Szilágyi képviselő
úr!

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak egy örömhírt szeretnék
megosztani a képviselőtársaimmal, akik nem tudják, hogy a szívós munkának eredménye
született, és 21-én 9 órakor az elmúlt nyolc év kormányzati visszaéléseit vizsgáló albizottság
össze fog ülni. Köszönöm szépen a lehetőséget.

ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Van-e további észrevétel? (Nincs
jelentkező.) Amennyiben nincs, az ülést bezárom, szép napot kívánok!

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 12 perc)

Bánki Erik
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


