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Napirendi javaslat

1.  A sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények

módosításáról szóló T/3480. számú törvényjavaslat módosító javaslatainak megtárgyalása

(Első helyen kijelölt bizottságként)

2. Egyebek
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 34 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

SZALAY FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Elkezdjük a munkánkat. Tisztelettel köszöntöm a bizottság minden tagját, aki ma
eljött. A helyettesítések az alábbiak: Bánki Erik helyettesítési megbízást adott Szalay
Ferencnek; Kovács Ferencet Vincze László képviselő úr helyettesíti; Kovács Pétert Törő
Gábor képviselő úr helyettesíti; Lasztovicza Jenőt Hadházy Sándor képviselő úr helyettesíti;
Hoffman Pált Bús Balázs képviselő úr helyettesíti; Horváth András Tibort Pál Béla képviselő
úr helyettesíti. Megállapítom, hogy bizottságunk a helyettesítésekkel együtt határozatképes.

Kérdezem, hogy a napirendi ponthoz van-e bárkinek kiegészítése, hozzáfűznivalója,
kérdése. (Senki sem jelentkezik.)

Ha nincs, kérdezem, ki az, aki elfogadja a napirendi pontokat. Aki elfogadja, kérem,
emelje fel a kezét! (Szavazás.) Aki nem? (Senki sem jelentkezik.) Aki tartózkodott? (Senki
sem jelentkezik.) Egyhangúlag elfogadtuk a napirendet.

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

Az első napirendi pont a sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében
szükséges törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. Mindenki előtt ott vannak a
módosító javaslatok. Köszöntöm dr. Eiselt György helyettes államtitkár urat és Samu István
biztonsági igazgató urat az MLSZ-től. A múltkor is ők segítették a munkánkat. Ugyanúgy
haladunk: én elmondom a módosító javaslatot, önök elmondják a kormány véleményét,
javaslatát, és utána kérdések, vélemények következnek, majd szavazunk.

Az 1. és a 2. pont összefügg egymással, dr. Schiffer András képviselőtársunk
javaslata. Kérdezem az önök véleményét.

DR. EISELT GYÖRGY belügyminisztériumi helyettes államtitkár: Nem támogatja a
kormány.

ELNÖK: A bizottságunk? Kérdés, vélemény? (Jelzésre.) Varga képviselő úr.

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Nem kívánom húzni az időt, csak megerősíteném
azt, amit az általános vitában is elmondtam, hogy az ilyen fokú kriminalizálást az utóbbi évek
eseményei, folyamatai szerintünk nem feltétlenül indokolják.

Azt gondoljuk, hogy a 2009-es törvénymódosító csomagunk mértéke és hangsúlya
megfelelő, ugyanakkor a törekvéseiket, hogy a még meglévő, egyébként csökkenő számú
rendbontások is eltűnjenek, megszűnjenek, nyilván támogatjuk. Nem vagyunk benne biztosak,
hogy ez a megfelelő mód, ezért tartózkodunk. Csak ennyit szerettem volna indoklásképpen.

ELNÖK: Köszönöm. Mi biztosak vagyunk benne, hogy eredményes lesz. Valóban a
2009-esre épül. Azt gondoljuk, hogy inkább szigorúbbak legyünk, semmint
engedékenyebbek, ezért mi meg fogjuk szavazni, és természetesen amikor odajutunk, akár
egy év múlva, akár egy kicsit később, újraértékeljük, hogy pontosan mi történt és hogy
történt.

Tehát az 1. és a 2. Schiffer képviselő úr javaslata. Nem támogatja a kormány.
Bizottságunk részéről vélemény hangzott el, ettől még szavazhatunk.
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Aki támogatja a javaslatot, az emelje fel a kezét! (Senki sem jelentkezik.) Aki nem
támogatja? (Szavazás.) 12 ellenszavazat. Aki tartózkodik? (Szavazás.) 5 tartózkodás. A
bizottság egyharmada sem támogatja.

A 3. pontban Kulcsár képviselő úr javaslata.

DR. EISELT GYÖRGY belügyminisztériumi helyettes államtitkár: Támogatja a
kormány a javaslatot.

ELNÖK: Kérdés, vélemény van-e? (Senki sem jelentkezik.) Kérem, aki elfogadja,
emelje fel a kezét! (Szavazás.) 15 igen szavazat. Ellenszavazat? (Szavazás.) 2 ellenszavazat.
Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) A bizottság elfogadta a javaslatot.

A 4. pontban Kulcsár képviselő úr javaslata.

DR. EISELT GYÖRGY belügyminisztériumi helyettes államtitkár: Támogatja a
kormány a javaslatot.

ELNÖK: Kérdés, vélemény van-e? (Senki sem jelentkezik.) Kérem, aki elfogadja,
emelje fel a kezét! (Szavazás.) 12 igen szavazat. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 2
ellenszavazat. Aki tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodással a bizottság támogatja.

Az 5. pontban Schiffer képviselőtársunk javaslata.

DR. EISELT GYÖRGY belügyminisztériumi helyettes államtitkár: Nem támogatja a
kormány a javaslatot.

ELNÖK: Kérdés merült-e fel? (Senki sem jelentkezik.) Vélemény született-e?
(Jelzésre.) Szilágyi képviselő úr.

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik), a bizottság alelnöke: A Jobbik Magyarországért
Mozgalom nevében mi is kifejtettük az általános vitában, és ismételten szeretném, ha
jegyzőkönyvbe kerülne, hogy ez a törvény véleményünk szerint nem a sport érdekeit
szolgálja, maximálisan kriminalizálja az egyszerű nézőket, akik semmit nem követtek el.

Véleményünk szerint a törvény fő célja pontosan ebben a pontban rejlik, amit Schiffer
András képviselő úr ki szeretne venni, méghozzá abban, hogy a rendőrség saját maga
határozza majd meg egy bizottságon keresztül a mérkőzések kockázatát.

Ebben a kockázati besorolásban, az általa meghatározott besorolásban fogják majd
lejátszani a mérkőzéseket, és ebben szerepel az, hogy az egyik biztonsági kockázatú
besorolásnál kötelező a szervezőnek vagy a rendezőnek a rendőrséget alkalmazni. Tehát
véleményünk szerint ez a törvényjavaslat elsődlegesen erről szól, hogy a rendőrség minél
nagyobb bevételeket tudjon generálni a sportrendezvények biztosításából.

Mivel biztosak vagyunk abban, hogy a legnagyobb mértékben olyan kategóriába
fognak kerülni a sportrendezvények, ahol a rendőrséget kötelező lesz alkalmazni térítés
ellenében, nem azzal van bajunk, hogy a rendőrséget alkalmazzuk a sportrendezvényeken,
hiszen ezt mi is támogatnánk és ildomosnak találnánk. Azzal van bajunk, hogy a
sportegyesületekre olyan pluszterheket fog róni a rendőrség jelenléte, amit nem biztos, hogy a
jelenlegi helyzetben egyáltalán ki tudnak fizetni. Tehát maximálisan egyetértünk azzal, hogy
vegyük ki ebből a törvényből legalább azt, hogy a rendőrség térítés ellenében legyen jelen a
sportrendezvényeken. Köszönöm.

ELNÖK: Varga úr!
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DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Rövid kérdés. Nem pont ebben a formában, de eddig
is gyakorlat volt, hogy a kiemelt kockázatú mérkőzéseken jelen volt a rendőrség, viszont ha
jól emlékszem, költségvetési soron támogatással dotálta úgymond ezt az állam valamilyen
formában. Lehet, hogy nem emlékszem jól.

A kérdésem nyilván arra irányul, hogy megértve azt, amit Szilágyi képviselőtársam
elmondott, hogy ugyan nyilván vannak olyan mérkőzések, ahol a rendőrség megfelelő
jelenléte fontos egyébként a rend fenntartása érdekében, ugyanakkor azért, hogy ez a klubokra
ne rójon aránytalan terhet, nyilván itt a nagyobb szurkolótáborral rendelkező klubokra róhat
nagyobb terhet, van-e ennek bármilyen módon támogatása akár a szövetség, akár az állami
költségvetés részéről? Tehát hozzá lehet-e járulni ahhoz, hogy ott a rendőrség munkájának
térítési díját támogassuk?

ELNÖK: Eiselt úr!

DR. EISELT GYÖRGY belügyminisztériumi helyettes államtitkár: A korábbi években
volt, de azt hiszem, mintegy 2 évvel ezelőtt megszűnt azon 100 millió forintos
tartalékrendszer kiosztása, ami ezt részben vagy egészben kompenzálhatta.

Magában az előterjesztésben ezért van három besorolás, és csak a fokozott
biztonságúnál jelenik meg ez az igény. A kiemeltnél maga az állam vállalja fel ennek a
költségvetési hozadékát is. A kiemelt rendezvényeknél épp a besorolás folytán válik
szükségessé a nagyobb rendőri erő részvétele.

ELNÖK: Tessék!

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Csak egyetlen másodpercre ragadnám még
magamhoz a szót, hogy akkor ez vélhetően a közepes kategória, tehát a kettő közötti, a
kiemelt és a normál közötti kategória. Ez nem jelent nagyon nagy rendőri jelenlétet.

DR. EISELT GYÖRGY belügyminisztériumi helyettes államtitkár: Így van.

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Tehát ez mondjuk néhány rendőr, vagy néhány tucat
rendőr jelenléte, nem százas nagyságrendről beszélünk. Nyilván így is teher, csak kisebb,
gondolom.

ELNÖK: Szilágyi úr, és utána Eiselt úr.

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik), a bizottság alelnöke: Ha már erre vannak tervek, hadd
kérdezzek már rá konkrétan! Tehát valószínűleg így van, a kiemelt mérkőzéseken
közfeladatként eddig is ellátták ezt, ezután is ellátják eszerint a törvény szerint.

A fokozott kockázatú mérkőzéseknél csak két egyesületet hadd kérdezzek meg. Ön
szerint az Újpestnek vagy a Ferencvárosnak lesz-e normál mérkőzése, vagy pedig csak
fokozott és kiemelt? Mert hogyha fokozott és kiemelt lesz, az azt jelenti, hogy a kiemelt
mérkőzések, tehát mondjuk az Újpest-Ferencváros mérkőzés valószínűleg kiemelt lesz, azon
ott lesz a rendőrség közfeladatként ellátva ezt, és a többi mérkőzését mondjuk az Újpestnek
vagy a Ferencvárosnak, 100 százalékosnak tartom, hogy fokozott kategóriába fogják rakni.

Ez azt jelenti, hogy ennek a két egyesületnek folyamatos terheket fog jelenteni. De
egyébként nemcsak nekik, mert gondolom, a Diósgyőrnél ez hasonló lesz, tehát ahol nagy
létszámú szurkolótábor van jelen, vagy várhatóan nagy létszámú szurkolótábor lesz jelen, azt
fokozott, kiemelt kategóriába fogják sorolni, hiszen a rendőrségnek is ez az érdeke, hiszen
akkor kap a rendőrség pénzt azért, hogy biztosítsa a rendet. Pedig véleményem szerint a
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rendőrségnek biztosítania kellene a rendet, nemcsak a sportrendezvényeken, hanem minden
egyes szinten. Lehet, hogy 2 hét alatt rend lesz az országban, de igazából ezt még nem látjuk.

ELNÖK: Ügyrendi, Hadházy képviselő úr.

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr!
Én úgy gondolom, hogy az általános vita keretében ezeket a kérdéseket már volt alkalmunk
kitárgyalni. Nem gondolom, hogy most minden egyes módosító javaslatnál újból meg kellene
nyitni a vitát.

Az előterjesztő elmondja, hogy támogatja vagy nem támogatja, elmondja röviden azt,
hogy mi ennek az oka, és utána már csak a szavazás van hátra. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Szilágyi úr!

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik), a bizottság alelnöke: Az ügyrendihez lenne akkor
nekem is hozzászólásom. Tisztelt Képviselőtársam! Legalább a demokrácia látszatát hagyjuk
meg.

Jelen pillanatban arról szavazunk itt, és önök is, mint a sportbizottság tagjai, arról
szavaznak felelősséggel, hogy egy-egy módosító javaslatot önök elfogadnak, vagy nem
fogadnak el. Lehet, hogy éppen hall Hadházy képviselő úr itt egy olyan érvet, ami
megváltoztatja a véleményét, és esetleg attól függetlenül, hogy pártfegyelemről beszélnek,
lehet, hogy kiszavaz ebből a pártfegyelemből, mert ön is úgy látja, hogy az itt felsorolt érvek
alapján esetleg mégiscsak az ellenvéleményeknek van igaza, és lehet, hogy ön is éppen arra
fog szavazni, attól függetlenül, hogy a honvédelmi bizottság és az előterjesztő nem támogatta.

ELNÖK: Elmondta, köszönjük, értettük. (Szilágyi György: Akkor most megvonta a
szót tőlem, elnök úr?) Igen, mert amit most elmondott, megismételte azt, amit az előbb
elmondott. Értettük, más a véleménye, mint Hadházy képviselő úrnak.

A demokrácia kapcsán ön elmondhatta eddig is a véleményét, képviselő úr, ezek után
is elmondhatja. Egyszerűen csak arról…

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik), a bizottság alelnöke: Az ügyrendi kérdés pont arra
irányult, hogy ne mondhassuk el.

ELNÖK: Volt már általános vitája ennek a törvényjavaslatnak. Jegyzőkönyvbe lehet
mondani egyébként mindent, senki nem mondta, hogy nem. Mi van még? Az ügyrendi
kapcsán mi van még?

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik), a bizottság alelnöke: Az ügyrendi kapcsán az van
még, hogy szeretném, ha továbbra is így folyna le ez a bizottsági ülés, hogy hozzá lehessen
szólni azokhoz a pontokhoz, amikkel nem értünk egyet. Hadházy képviselő úr pont azt
javasolta, hogy ne lehessen hozzászólni ezekhez a pontokhoz, én pedig…

ELNÖK: Értettük.

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik), a bizottság alelnöke: Így van.

ELNÖK: Tehát ez az ügyrendi van akkor. Tessék!
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ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Két félmondat. Az egyik: nem fél egykor kell,
a plenáris ülés előtt ülést tartani, hanem hamarabbra kell összehívni a bizottságot, és akkor
ilyen javaslat nem születik, mert ez a sietségnek szólt, és nem a napirendi pontnak.

Viszont ha már nálam van a szó, szeretném jelezni, nagyon kerek számot, 200
milliárdot, de lehet, hogy még egy nullát is tévedtem, mert óriási összeget kapott a rendőrség
az idei költségvetésben a működésére. Én úgy gondolom, hogy a sztrájkok idejére
rendszeresen el tudnak rendkívüli műszakot rendelni. Van tartalék a rendőrségnél. Nyugodtan
beleférne a rendőrség részéről az ilyen kiemelt és fokozott minősítésű rendezvények
biztosítása anélkül, hogy az egyesületeket terhelnénk ennek a költségével. Köszönöm.

ELNÖK: Eiselt úr!

DR. EISELT GYÖRGY belügyminisztériumi helyettes államtitkár: Köszönöm, elnök
úr. Tisztelt Bizottság! Csak egy szerény megjegyzésem lenne. Bizonyos szint felett maga az
egyesületek létrehozása, működtetése, így a labdarúgó egyesületeké is, az gyakorlatilag
társadalmi szervezetek működése. Hogy az állam bizonyos kiemelt biztosításnál, épp azért,
hogy valami rend legyen, ily módon száll be, az nem azt jelenti, hogy minden egyes
egyesületi felelősséget át akar magára venni a kormány. Az egyesületeknek a szervezésben,
az indulásban megvan a felelőssége, minden egyes tevékenységre.

Még egyszer annyi költségvetési pénzt hozzáadni ezekhez a labdarúgó
mérkőzésekhez, mondom, csak a labdarúgó mérkőzésekről van szó, én irreálisnak tartom,
mint magánember is.

ELNÖK: Én úgy gondolom erről az egészről, hogy természetesen a vélemények
meghallgatandóak. Azt gondolom, hogy nem baj, ha ezek elhangzanak, azonban úgy
gondolom, a demokrácia alapszabálya az, hogy a többségnek joga és kötelessége dönteni.

Az, hogy hogy dönt, azt gondolom, a saját felelőssége. Persze, meg kell hallgatni a
másik véleményét, aztán vagy befogadja, vagy nem fogadja. Szerintem ebben a bizottságban
ez történt eddig is, ezek után is ez fog történni természetesen.

A felesleges vita persze ugyanúgy része a mi életünknek, ezt vagy elviseljük, vagy
nem. Erről most akkor szavaz a bizottság, Hadházy képviselőtársunk ügyrendi javaslatáról,
hogy a mai napon igazából az legyen ennek a tárgyalásnak a menete, hogy elmondja a
kormány a meglátását, hogy elfogadja vagy nem fogadja el, és miután az általános vitában
már volt róla döntés, így menjünk-e tovább, vagy úgy, ahogy Szilágyi úr mondta, hogy
igazából… (Zakó László: Az Házszabályellenes lenne!) Tessék!

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Elnök Úr! A Házszabály részletesen rendelkezik arról,
hogy a bizottsági ülésen a módosító javaslatok tárgyalása hogy történik: előterjesztő, indoklás,
lehet vitát nyitni. Most van az alkalom arra, hogy a bizottsági szakaszban a benyújtott
módosító javaslatokról beszéljünk, nem úgy, hogy igen-nem, aztán fussunk, mert kezdődik az
ülés.

ELNÖK: (Hadházy Sándor jelzésére.) Jó, akkor ott tartunk, hogy visszavonta Hadházy
képviselőtársunk az ügyrendijét. Normál ütemben megyünk tovább, kérdések, vélemények
következnek. Most ott tartunk, hogy nem támogatja a kormányzat.

Most a bizottság fog szavazni arról, hogy támogatja vagy nem az 5. módosító
javaslatot. Ellenben befejezném: én azt gondolom, hogy igazából ha oda fogunk eljutni, hogy
a törvény azért nem jó, mert a rendőröknek pénzt ad, hogy a rendezvényeket biztosítsák, ha
oda fogunk eljutni, hogy túl szigorú a törvény, ha oda fogunk eljutni, hogy igazából nem ezt
kellene csinálni, akkor megint fel fogjuk ezt borítani, nem fogunk törvénykezni. Ráadásul
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igaz, és egyetértek az államtitkár úrral, én azt gondolom, a klubok válláról a felelősséget
levenni nem célszerű egy kormányzatnak. Nem célszerű. Én a kosárlabda példáját tudom
mondani. A kosárlabda igenis kiemelten biztosítandó rendezvényeit kifizetik a klubok, és
senki nem vitatkozik azon, hogy az ő érdekük elsősorban, hogy rend legyen. Én azt
gondolom, ezt lehet így is kezelni.

Szilágyi úr, és utána lezártuk a vitát.

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik), a bizottság alelnöke: A jegyzőkönyv miatt szeretném
ismételten kihangsúlyozni, amit már többször elmondtam. Ha arról szólna a törvény, hogy a
rendbontókat, akik a sportstadionban rendbontást követnek el, elkapjuk és kőkeményen
megbüntessük, akár kitiltsuk, akkor minden egyes paragrafusát támogatnánk ennek a
törvénynek.

Ez a törvény jelen pillanatban nem erről szól. Tehát szeretném, ha nem forgatnák ki
azt, amit mi mondunk. Mi azt mondjuk, hogy igenis rendet szeretnénk a stadionokban, igenis
azt szeretnénk, hogy aki rendbontást követ el, azokat az embereket világos szabályok alapján
kitiltsuk a stadionokból. A stadionokba normális körülmények között járhassanak ki a
szurkolók. Ez a törvény nem erről szól jelen pillanatban, ezért nem támogatjuk.

Nem a szigorával van problémánk, nem azzal van problémánk, hogy a rendőrség
esetleg bevételeket kap. Azzal van problémánk, hogy ez csak erről szól, a rendőrségi
bevételekről, és nem arról, hogy rend legyen a stadionokban. Hiszen hivatkozik a törvény is a
2001-esre, a 2009-esre, amikor ugyanezekkel az érvekkel hoztak bizonyos törvényeket,
amiknek semmilyen hatása nem lett, legalábbis a törvényalkotó szerint, a jelenlegi
állapotokra. Mi azt szeretnénk, hogy valóban olyan törvényeket, hozzunk, amik hatással
vannak a sportrendezvények biztonságára, és ne olyan részeket, amik elsődlegesen semmi
másról nem szólnak, mint bizonyos körök pénzszerzéséről.

ELNÖK: Mi nem így gondoljuk, mi pont az ellenkezőjét gondoljuk (Vincze László
Mihály: Szavazzunk!), és szavazni fogunk a kérdésről. Képviselő úr, azt gondolom, hogy
Szilágyi úr elmondta a véleményét, mi is elmondhatjuk. Mi úgy gondoljuk, hogy rend lesz.
Úgy gondoljuk, hogy a rendőrség akkor fog beavatkozni, amikor kell. Felesleges terhek nem
lesznek a klubokon. Azt gondolom, hogy így fogjuk tudni megoldani a problémát.

Aki Schiffer képviselőtársunk javaslatát elfogadja, emelje fel a kezét! (Szavazás.) 4
igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 13 ellenszavazat. Ki tartózkodik? (Senki sem
jelentkezik.) A bizottság egyharmada sem támogatja.

A 6. módosító javaslat szintén Schiffer képviselőtársunk javaslata.

DR. EISELT GYÖRGY belügyminisztériumi helyettes államtitkár: Nem támogatja a
kormány a javaslatot.

ELNÖK: Kérdés, vélemény van-e? (Senki sem jelentkezik.)
Ki támogatja? (Szavazás.) 5 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 12

ellenszavazat. Ki tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) Egyharmada sem támogatja a
bizottságnak.

A 7. módosító javaslat szintén Schiffer képviselőtársunk javaslata. (Zakó László
távozik a bizottság üléséről.)

DR. EISELT GYÖRGY belügyminisztériumi helyettes államtitkár: Nem támogatja a
kormány a javaslatot.
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ELNÖK: Nem támogatja a kormány. Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki
nem támogatja? (Szavazás.) 14 ellenszavazat. Ki tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) A
bizottság egyharmada sem támogatja a javaslatot.

A 8. módosító javaslat összefügg a 10-essel, Kulcsár képviselőtársunk javaslata.

DR. EISELT GYÖRGY belügyminisztériumi helyettes államtitkár: Támogatja a
kormány.

ELNÖK: És a bizottságunk? Aki támogatja, emelje fel a kezét! (Szavazás.) 13 igen
szavazat. Aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Aki tartózkodik? (Szavazás.) 3
tartózkodással a bizottság támogatja.

A 9. módosító javaslat Varga képviselőtársunk javaslata.

DR. EISELT GYÖRGY belügyminisztériumi helyettes államtitkár: Nem támogatja a
kormány a javaslatot.

ELNÖK: Varga képviselő úr!

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Igyekszem a módosítókhoz mindig röviden szólni.
Itt arra utalnék tulajdonképpen, nekem nem egyértelmű a normaszöveg alapján, hogy ha most
a klub kitalálja, hogy ő szervezett utazást bonyolít le, akkor van-e alternatív módja annak,
hogy eljusson valaki a mérkőzésre, vagy nem?

Tehát ha felmerül igény a szurkolókban, mondjuk olyan létszám utazna el egy-egy
mérkőzésre, hogy ott van értelme szervezett utazást lebonyolítani, akkor lehessen megtenni.
Sőt, ha felmerül ez az igény, akkor viszont kötelező legyen a klubnak megszervezni ezt. Tehát
így szólna ez a történet. Hogy értsük egymást, nem támogatja a kormány, úgyhogy gondolom,
mi lesz a sorsa.

ELNÖK: Tessék!

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik), a bizottság alelnöke: Igen, ez a pont nagyon jól
mutatja, hogy az egyik legnagyobb problémánk a törvényjavaslattal, hogy nem életszerű

előírásokat tartalmaz.
Tehát nem életszerű az, hogy kötelezővé tegyük például azt, hogy az egyesület csak

őáltala szervezett utaztatással vigyen le szurkolókat. Ha egy csapat Debrecenben játszik, egy
budapesti csapat Debrecenben játszik, akkor hogy lehet megoldani mondjuk a Debrecen
környéki településeknek az adott csapat szurkolói kapcsán, akik nem a Debrecennek
szurkolnak, hanem az ellenfélnek, hogy odamenjenek a stadionba az egyesület által szervezett
utaztatással? Tehát vannak olyan pontjai ennek az egész törvényjavaslatnak, amik nem
életszerűek. Tehát már most látható, hogy nem betarthatóak. Ezzel nem értünk egyet, hogy
akkor ezek miért vannak benne?

Egyébként ilyen a beléptetés is, amikor majd 5-6-8 ezer embert egyesével, személyi
igazolvány felmutatásával akarnak beléptetni. Ez körülbelül 3-4 órát is igénybe vehet, hogy
valaki bejusson egy stadionba. Tehát azzal van problémánk, hogy már most látszik, hogy nem
valósíthatóak meg azok az előírások, amiket itt javasoltak. Ez is egy olyan előírás. Nem
valósítható meg az, hogy csak az egyesület szervezésében menjenek vidékre a szurkolók,
például idegenbeli mérkőzésre. Ez nem életszerű, és nem működik.

ELNÖK: Eiselt úr!
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DR. EISELT GYÖRGY belügyminisztériumi helyettes államtitkár: Tisztelt Bizottság!
Nincsen benne a törvényben sem "csak", semmi egyéb kiegészítés. Annyi van benne, hogy
maga az egyesület, amikor tudomást szerez arról, hogy lesz egy mérkőzése, és általában 6-8
hónappal a mérkőzés előtt már tud róla, hiszen általában bajnokságot szerveznek, amikor a
jegyértékesítésbe belefog, közzéteszi, hogy ő megállapodott a Volánnal, a MÁV-val abban,
hogy ha szűk igény van rá, akkor ő ezt tudja biztosítani.

Ugyanis ha elfogadnánk ezt a módosítást, ez megfordulna, tehát a jegy értékesítése
után kellene egy olyan szervezésbe kezdenie, aminek nincs mögöttes tartalma. A jegy
értékesítése előtt viszont meg lehet állapodni előzetesen, és jelenleg is ez a gyakorlat a
közhasznú járművek üzemeltetői kapcsán, hogy igény esetén mit tud biztosítani, mennyiért
tud biztosítani. A klubok a mai napig is így szervezik az utakat. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Aki elfogadja Varga képviselő úr javaslatát, emelje fel a kezét!
(Szavazás.) 4 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 12 ellenszavazat. Ki tartózkodik?
(Senki sem jelentkezik.) Egyharmad sem támogatta.

A 11. javaslat Schiffer képviselőtársunk javaslata.

DR. EISELT GYÖRGY belügyminisztériumi helyettes államtitkár: Nem támogatja a
kormány a javaslatot.

ELNÖK: Kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Vélemény? (Senki sem jelentkezik.) Aki
támogatja Schiffer András képviselőtársunk javaslatát, emelje fel a kezét! (Szavazás.) 4 igen
szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.)  12 ellenszavazat. Ki tartózkodik? (Senki sem
jelentkezik.) Egyharmad sem támogatta.

Varga képviselőtársunk javaslata következik a 12. pontban.

DR. EISELT GYÖRGY belügyminisztériumi helyettes államtitkár: Nem támogatja a
kormány a javaslatot.

ELNÖK: Varga úr!

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Röviden. Én azt gondolom, ki kell tudni mondani azt
is, hogy a gyakorlat azt mutatja, hogy a két éve bevezetett klubkártyarendszer a
Ferencvárosnál nem igazán vált be.

Tehát Szilágyi képviselőtársam elmondott egy olyan hétköznapi példát, hogy egy
emblematikus figurája a Ferencváros közösségének nem tudott bemenni, azért, mert
nyilvánvalóan nem volt klubkártyája, tehát nem váltotta ezt ki. Egyébként nyilván ő is tudja
majd igazolni a személyazonosságát, majd ha bevezetik ezt a rendszert, majd lesz lehetősége
más módon belépni.

Tehát a teljes anonimitás megszüntetéséhez nem szükséges egyébként a klubkártya.
Annyiban viszont lehetőség is lehet egy klub számára, hogy kedvezményeket biztosítson a
tagjainak, mivel az elektronikus rendszer, a beléptetés rendszere és oly sok minden,
gondolom, csipkártya, vagy valami, egy-egy ilyen klubkártyával járhat. Én azt hiszem, hogy
itt a mobilszolgáltatóknak, mondjuk egy flottában a szurkolók, vagy egyéb kedvezmények
tekintetében, sportruházat, sorolhatnám, ennek van értelme, de a gyakorlatban az, mondjuk
úgy: szerintem nem váltotta be maradéktalanul - nem járok az Üllői útra -, úgy látom, a hozzá
fűzött reményeket. Nem tudom, jól érzem-e?

ELNÖK: Szilágyi úr!
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SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik), a bizottság alelnöke: Mondta az elnök úr, hogy várjuk
meg az egy évet, és meglátjuk, hogy mi lesz ennek a törvénynek a hatása. Ez pont egy olyan
pont, aminél már van tapasztalat, hiszen a Ferencvárosnál kötelezővé tették ezt a klubkártyát.

Itt is látható, hogy nem arra használták egyébként, amire a cél szolgálna, hiszen a
klubkártyának két lényeges hatása volt a Ferencvárosnál. Az egyik az, hogy csökkent a
nézőszám, tehát még az az alacsony nézőszám is csökkent, ami előtte realizálható volt. A
másik, hogy ezt a klubkártyát arra használta az egyesület, hogy azokat az embereket tiltotta ki
az Üllői úti stadionból, nem azokat, akik rendet bontottak, nem azokat, akik elkövettek
bármilyen cselekményt, hanem mondvacsinált ürügyekkel azokat, akik a ferencvárosi vezetés,
konkrétan Berki Krisztián ellen felléptek, a hangjukat felemelték, mondjuk transzparenst
feszítettek ki vagy bármit tettek. Tehát elhallgattatták azokat a szurkolókat, akiknek
ellenvéleményük volt.

Véleményünk szerint ez az, ami itt kicsiben lezajlott. Ez történhet meg most majd
nagyban is, hogy elhallgattassák azokat a szurkolókat, akiknek más a véleményük. Tehát én
egyetértek azzal, hogy ne adjuk meg azt a lehetőséget, hogy kötelező legyen a klubkártya,
hiszen a klubkártyának csak negatív hatásai lehetnek. Ezt egyébként az önök által hivatkozott
nemzetközi példák is mutatják, mert ha megnézik Olaszországban a nézőszámcsökkenéseket,
amikor bevezették ezt a klubkártyát, hogy mennyivel csökkent az eladott bérletek száma az
egyesületeknél, és meg lehet nézni azokat az angol szakembereket, akik nyilatkoztak arról,
hogy a klubkártyát egyáltalán nem tartják jó megoldásnak. Ezzel a lehetőséggel, ami itt a
módosításban szerepel, szerintem sokkal inkább kifejezhetnénk azt az akaratot, hogy legyen
klubkártya, de ez önkéntes jelleggel legyen, és különböző kedvezményekkel járjon. Tehát a
szurkolók önként váltsák ezt ki.

Mi itt olyanra gondoltunk, hogy ha létrehozunk mondjuk egy családi szektort, ahol
plusz szolgáltatásokat kap az, aki a családi szektorban ül, de oda csak klubkártyával lehet
beülni, akkor önként ki fogják váltani, és lehet, hogy eljutunk oda, hogy egy egész stadion
csak kártyával fog beülni, de ez mégis teljesen más, mint amikor arra használják, mint ahogy
a Ferencvárosnál említettem, hogy elhallgattatnak embereket.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e más vélemény?

TÖRŐ GÁBOR (Fidesz): Jómagam vásároltam jegyet a Ferencváros-mérkőzésre, még
a Videoton-mérkőzés előtt, nem volt klubkártyám. Aznap délelőtt a klubkártyaigénylésemet
leadtam, kaptam egy A4-es lapot, amelyen szerepeltek az adatok, és azután már bemehettem
bármelyik mérkőzésre. Voltam a Pakson is. Közben megjött a rendes kártya, és ezt most már
rendesen használhatom. (Felmutatja.) Ez egyébként önkéntes.

A nézőszám nem csökkent, teltház volt a Ferencvárosnál, a (Szilágyi György: Ez nem
igaz!) Videotonnál is, meg a Paksnál is, nem csökkent a nézőszám. És azt gondolom, hogy
nem akkora a nézőszám, amelyik klubkártyát vált ki, amekkora egyszerre be fog lépni a
stadionba. Az a lényeg, hogy ismert legyen a szurkolói kör, aki esetlegesen vagy szurkolni
megy, vagy rendbontásokat végez.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Eiselt úr.

DR. EISELT GYÖRGY belügyminisztériumi helyettes államtitkár: Tisztelt Bizottság!
Magából a törvény szövegéből lehetősége van magának a társadalmi szervezetnek,
egyesületnek arra, hogy ezt kötelezővé teheti, de ezen belül a paletta viszont bármi lehet, az
alapszabályában lerögzíti ezt. Csak az a lehetősége is megvan, hogy kötelezővé teheti. Ha
kötelező lesz, enélkül nem lehet majd bemenni. Ennyi a változás ebben a normában.
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Amikor volt a vita, elmondtam, rendszert szeretne maga a kormány bevezetni a
sportbiztosítás területén, zárt rendszert.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Aki egyetért a módosító javaslattal, emelje fel a kezét!
(Szavazás.) 4 igen szavazat. Ki van ellene? (Szavazás.) 12 ellenszavazat. Ki tartózkodik?
(Senki sem jelentkezik.) Egyharmadot sem kapott.

A 13. szintén Varga képviselőtársunk javaslata.

DR. EISELT GYÖRGY belügyminisztériumi helyettes államtitkár: Nem támogatja a
kormány a javaslatot.

ELNÖK: Varga úr!

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Itt is igyekszem nagyon rövid lenni, és belátó, de ez
egy nagyon gyakorlati módosító igyekszik lenni.

Mondok egy életszerű példát. Én Diósgyőr-szurkoló vagyok, nyilván sokan tudják
rólam. Volt olyan, hogy hétfőn kezdődött meg a Nyíregyháza-Diósgyőr-mérkőzésre a
jegyárusítás a vendégszektorba. Hétfőn nyilván itt voltam, dolgoztam, önökkel együtt, és elég
gyorsan elkezdték elkapkodni a jegyeket. Nyilvánvalóan telefonáltam az ismerőseimnek,
hogy: "vegyetek már nekem is jegyet, mert nem lesz, és nem tudok elmenni", ez nyilván
frusztrált volna. Mindig megyek idegenbe is, ha tudok.

Tehát amit javaslok, az gyakorlatilag arról szól, hogy valakinek a nevére is vehessen
más jegyet, mondjuk a beazonosítására alkalmas, mit tudom, mivel, ezt nyilván ki kell
gondolni. Arról szól, hogy ha a logikájuk nyilván nem fog megváltozni, és miért változna, ha
beterjesztették ezt a javaslatot, és ragaszkodnak a személyazonosság megállapításához, akkor
legalább ne kétszer ragaszkodjanak hozzá, a vásárláskor és a belépéskor, hanem elég a
belépéskor. Ugyanis mindenki maga megy be a stadionba, nyilván ez így életszerű, de nem
mindenki maga veszi meg a jegyet, merthogy az meg életszerűtlen lenne, mert nem mindig
tudja az ember személyesen megvenni a jegyet. Tehát ez a javaslatom összesen erről szól.

Láttam, hogy a másik bizottság nem támogatta, de szerintem ezt fontolják meg még,
akár bizottsági módosítóként, akár egy későbbi időpontban. Szerintem ez tényleg az
életszerűségről szól. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Szilágyi úr.

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik), a bizottság alelnöke: Ezt a módosítást nem fogjuk
támogatni. Azért nem fogjuk támogatni, mert a módosítás már valóban életszerűbbé tenné ezt
a paragrafust, de ismételten felhívnám arra a figyelmet, és ha lehet, erre választ is szeretnék
kapni, hogy ez életszerűtlen, tehát nem kivitelezhető, méghozzá két dologban.

Az egyik: önök azt mondták, hogy nem a szurkolókat akarják azonosítani, és nem
listákat akarnak készíteni, ilyen nincs. Mégis a szurkolónak rákerül a neve a jegyre, és
különböző adatokat kell szolgáltatnia a jegyvásárlásnál. Olyan szurkolókról beszélünk, akik
nem követtek el rendbontást, csak ki szeretnének menni egy mérkőzésre. Az összes
szurkolóról beszélünk.

A másik, ami miatt életszerűtlen, és erre szeretnék választ kapni önöktől. Önök azt
mondják, ez arra szolgál, hogy a kitiltott személyek ne mehessenek be egy mérkőzésre. Ez
érvényes mondjuk egy Eisenberger Károly nevű embernél. Eisenberger Károlyt kitiltják,
onnantól kezdve nem tud bemenni. De mi van akkor, ha Kovács Ferenc követ el rendbontást a
stadionban? A jegyvásárlásnál ennek a Kovács Ferencnek le lesz adva az anyja neve és más
adatai, tehát beazonosítható lesz. Viszont a jegyen semmi más nem fog szerepelni, csak az,
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hogy Kovács Ferenc. Ebben az országban nagyon sok Kovács Ferenc él. Egyet kitiltanak.
Csak egy másik Kovács Ferencet kell találnia. Az a Kovács Ferenc megveszi az ő adataival a
mérkőzésbelépőt, és a beléptetésnél önök azt látják, hogy ez a Kovács Ferenc, aki megy, és
felmutat egy igazolványt, ez a Kovács Ferenc bemegy, a jegyen is Kovács Ferenc van, tehát
eladtak neki egy jegyet, nincs kitiltás alatt. Ez pontosan megint az életszerűtlensége ennek a
törvénynek, amelyik betarthatatlan lesz.

Nagyon sok kiskaput hagy maga után, és megint nem arról van szó, hogy a
rendbontókat távol tartsák. Azt is csak engedjék meg, hogy elmondjam, mert valószínűleg
nem érti senki, hogy én mit mondok. Angliai példa ismételten. Angliában ha valakit
kitiltanak, akkor onnantól kezdve nem ellenőrzik, hogy most éppen belépett-e. Ha elkapják a
stadionban, bár nem követ el semmit, csak bemegy a stadionba, már egy súlyosabb büntetést
kap, tehát börtönbüntetést is kaphat azért, mert belépett a kitiltás ideje alatt. Ez a visszatartó
erő. Akkor nem fogja megpróbálni, hogy bemenjen a stadionba, mert tudja nagyon jól, hogy
sokkal szigorúbb elbírálásban lesz része a következő alkalommal.

ELNÖK: Eiselt úr!

DR. EISELT GYÖRGY belügyminisztériumi helyettes államtitkár: Én nem akarok
most igazgatási rendszerleírásba bocsátkozni, de magának a nyilvántartási résznek, ami az
MLSZ kiírásában valósul meg, része lesz maga a kitiltottak nyilvántartása. Jogosultság
alapján minden olyan személy hozzáférhet, aki a biztonsággal foglalkozik, egyedi
azonosítóval, egyedi módon, követhető módon.

Hogy a jegy értékesítésekor milyen azonosító adatok kerülnek felvételre, ez bármi
lehet, hiszen majdnem mindenkihez tartozik valamilyen alapokmány, valamilyen alapadat.
Utána az arcképről történő felismerés, ha hiszi, ha nem, 0,1 másodperc alatt megtörténik,
bármilyen azonosítón. Tehát a jegynek van egy azonosító száma, azt beütöm, meg tud jelenni
mögötte akár az arckép is, anélkül, hogy bármit kellene csinálnom. Tehát lehet azonosítani.

Ha megvan annak a személynek a kapcsán, hogy melyik stadionban, melyik
szektorban, melyik széken ül, az a rendbontás során személy szerint azonosíthatóvá válik, ha
kell, fényképpel is. Ez majd azt fogja eldönteni, itt van egy adatvédelmi-adatkezelési rész,
hogy milyen adatokat hogyan lehet nyilvántartani, és ki jogosult megismerni. Az adatvédelmi
biztos úr semmilyen kifogást nem talált abban, hogy ezt értékesítéskor, beléptetéskor, illetve
menet közben ellenőrizzék.

ELNÖK: Aki egyetért a javaslattal, emelje fel a kezét! (Szavazás.) 3 igen szavazat.
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 ellenszavazat. Aki tartózkodik? (Szavazás.) 1
tartózkodással nem kapott egyharmadot sem.

A 14. javaslat következik, szintén Varga képviselőtársunk javaslata.

DR. EISELT GYÖRGY belügyminisztériumi helyettes államtitkár: Nem támogatja a
kormány a javaslatot.

ELNÖK: Varga képviselő úr!

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Hogy időt nyerjünk, akkor a 16-
ost is megindokolom, mert gyakorlatilag más helyen, de nagyjából hasonló szellemiségben
szól arról, hogy a 3 nap nyilvántartási idő szerintem nem feltétlenül indokolt.

Tehát elég egyetlen napig nyilvántartani olyan emberek adatait, hogyha már a
logikájuk megbonthatatlan ebben a tekintetben, akik egyébként nincsenek semmiféle kitiltás
hatálya alatt vagy bármi, tehát hogy ők végül is jegyet vettek egy sportrendezvényre.
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Összességében ennyi. Nyilván itt a klubkártyáról is szó van, sok mindenről. Tehát ezekben a
passzusokban igyekeztem 72 óráról 24-re, illetve 3 munkanapról 1 munkanapra csökkenteni
ezt. Ennyi. Egyszerűen megindokoltam mind a kettőt. Köszönöm.

ELNÖK: Eiselt úr!

DR. EISELT GYÖRGY belügyminisztériumi helyettes államtitkár: A kormány nem
támogatja. Egy offline feldolgozást is kell biztosítani, ha nem működik az online real time-
ban a feldolgozás.

ELNÖK: A bizottságot kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen szavazat. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 12 ellenszavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodással nem
kapta meg az egyharmadot sem.

A 15. pontban Kulcsár képviselőtársunk javaslata.

DR. EISELT GYÖRGY belügyminisztériumi helyettes államtitkár: Támogatja a
kormány a javaslatot.

ELNÖK: Kérdés, vélemény van-e? (Senki sem jelentkezik.) Kérem, aki elfogadja,
emelje fel a kezét! (Szavazás.) 12 igen szavazat. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 1
ellenszavazat. Aki tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodással támogatja a bizottság.

A 16. pontban Varga képviselőtársunk javaslata.

DR. EISELT GYÖRGY belügyminisztériumi helyettes államtitkár: Nem támogatja a
kormány a javaslatot.

ELNÖK: Varga úr az előbb elmondta a véleményét. Aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen
szavazat. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 ellenszavazat. Aki tartózkodik? (Szavazás.) 1
tartózkodással egyharmadot sem kapott a javaslat.

A 17. pontban Kulcsár képviselőtársunk javaslata. Eiselt úr?

DR. EISELT GYÖRGY belügyminisztériumi helyettes államtitkár: Támogatja a
kormány a javaslatot.

ELNÖK: Kérdés, vélemény van-e? (Senki sem jelentkezik.) Kérem, aki elfogadja,
emelje fel a kezét! (Szavazás.) 14 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.)
Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodással támogatja a bizottság.

A 18. pontban Kulcsár képviselő úr javaslata.

DR. EISELT GYÖRGY belügyminisztériumi helyettes államtitkár: Támogatja a
kormány a javaslatot.

ELNÖK: Kérdés, vélemény van-e? (Senki sem jelentkezik.) Kérem, aki elfogadja,
emelje fel a kezét! (Szavazás.) 15 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.)
Ki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodással a bizottság támogatja a javaslatot.

A 19. összefüggött a 18-as javaslattal.

Egyebek

Az 1. napirendi pontunk végére értünk. Az "Egyebek"-ben van-e bárkinek
hozzászólása? (Jelzésre.) Pál képviselőtársam!
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PÁL BÉLA (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Az elmúlt
alkalommal a bizottsági ülésen Bánki Erik elnök úr támogatta azt a javaslatomat, amely arra
vonatkozott, hogy a Hotelstars Union szállodaminősítési rendszert nemzeti védjegyként
vezessék be a minősítések rendszerébe, és azt javasolta, hogy a következő bizottsági ülésre
behozza azt az állásfoglalást, amely erről szól majd.

Kérdezném, lehet-e látni azt az állásfoglalást, amelyet az elnök úr ígért?

ELNÖK: Nem tudok róla.

PÁL BÉLA (MSZP): Akkor arra kérném kormánypárti képviselőtársaimat, hogy
kérdezzenek rá az elnök úrnál erre, hogy a következő alkalommal kerüljön vissza ez az
állásfoglalás. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Más van-e? (Senki sem jelentkezik.)
Köszönöm szépen a jelenlétet.

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 12 perc)

Szalay Ferenc
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Madarász Mária


