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megtartott üléséről

                                          
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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Napirendi javaslat

1.  A sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes

törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3480. szám)

(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), a bizottság alelnöke
Hadházy Sándor (Fidesz)
Kovács Péter (Fidesz)
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)
Törő Gábor (Fidesz)
Vincze László Mihály (Fidesz)
Hoffman Pál (KDNP)
Zakó László (Jobbik)
Kukorelly Endre (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Szalay Ferenc (Fidesz) Bánki Eriknek (Fidesz)
Kovács Ferenc (Fidesz) Kovács Péternek (Fidesz)
Becsó Zsolt (Fidesz) Kovács Péternek (Fidesz)
Lasztovicza Jenő (Fidesz) Dr. Tapolczai Gergelynek (Fidesz)
Bús Balázs (KDNP) Hoffman Pálnak (KDNP)

Meghívottak részéről

Hozzászóló

Dr. Eiselt György helyettes államtitkár (Belügyminisztérium):
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 36 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok szeretettel
köszöntök mindenkit a Sport- és turizmusbizottság mai ülésén.

Bizottságunk írásos meghívóját képviselőtársaim megkapták. Kérdezem, hogy ehhez
képest van-e kiegészítenivalójuk. (Nincs jelzés.)

Amennyiben nincs, akkor kérdezem, hogy ki az, aki ebben a formában elfogadja a mai
ülésünk napirendjét, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Ellenvélemény? Tartózkodás? Nem volt, megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag
elfogadta a mai napirendjét.

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes.

A sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3480. szám) (Kapcsolódó módosító
javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként)

Első napirendi pontunk a sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében
szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat.

Az előterjesztő nevében köszöntöm dr. Eiselt György helyettes államtitkár urat a
Belügyminisztériumból és meg is adnám államtitkár úrnak a szót, hiszen egy kapcsolódó
módosító indítvány érkezett.

Kérdezem, hogy a Kormánynak mi az álláspontja.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki
támogatja ezt a kapcsolódó módosító indítványt. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 12.
Ellenvélemény? 2. Tartózkodás nem volt.

Köszönöm szépen, államtitkár úr, hogy megjelent a bizottság ülésén, további szép
napot kívánok önnek. Ezzel az első napirendi pontunkat lezárjuk.

Egyebek

Az egyebek között egy állásfoglalást hoznánk. Pál Béla képviselőtársunk az elmúlt
bizottsági ülésen felvetette, hogy a szálláshelyek esetében alkalmazott védjegy rendszerekről
hozzon egy állásfoglalást a bizottság, miszerint támogatja ezeknek a védjegy rendszereknek a
kialakulását. Írásba foglaltam és a bizottság elé hoztam ezt az állásfoglalás javaslatot.

Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdésük. (Jelzésre.) Igen.
Zakó László képviselő úr!

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Az egyik az, hogy 10:9-es
biztonsággal tudom mondani, hogy ez a Hotelstars az a Hotelstars Union, tehát legyen
komplett a neve, én úgy tudom, hogy ez a hivatalos nevük.

ELNÖK: Így van.

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): A másik, hogy akkor a címben nem javasolnám, hogy az
„állásfoglalás a szálláshelyek esetében alkalmazott nemzeti védjegy rendszerekről”.

ELNÖK: Még egyszer, bocsánat.
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ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Én kiegészíteném, hogy a szöveges részből is kiderüljön,
hogy nemzeti védjegy rendszert szeretnénk,

ELNÖK: Így van.

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): akkor az a címben is így jelenjen meg. Pontos szöveggel
most nem tudnék szolgálni, mert hirtelen még nem tudtam rendezni szabatosan a
gondolatomat, ahogy most olvastam, de valamilyen szinten utalni kellene, és illene ennek a
költségvonzatára is. Mert azt tudjuk, hogy a Hotelstars Union mennyiért csinálja, amit a
szállodák még nagyjából meg tudnak oldani, de valamilyen szinten javaslom belevenni, hogy
az egész eljárásnak a költségére vonatkozó utalást tegyünk, vagy pedig ha lehet kérni, ha
beleférne még egy hét idő – bár nem tudom, hogy tartunk-e még ülést.

ELNÖK: Csak szükséges esetben. A jövő héten, szerdán lesz még egy.

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Javaslom azt, hogy így pontosítsuk az előterjesztést.
Elnézést, kicsit úgy érzem, hogy fontos ügy, és egy mondatba vagy kettőbe akartunk
belezsúfolni mindent; szerintem a papír elbírna még egy hosszabb mondatot, bekezdést,
amivel egy kicsit jobban körbe tudnánk járni ennek az ügynek a lényegét, és a fontosságát is
tudnánk ezzel hangsúlyozni - kicsit cizelláltabban javasolnám esetleg megírni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A Hotelstars Union kiegészítéssel természetesen
egyetértek, ezt meg fogjuk tenni.

Azért nem írnám be a nemzeti védjegy rendszert már a címbe, mert itt általában a
védjegy rendszerekről beszélünk, a szöveg egyértelműen fogalmaz, hogy nekünk a nemzeti
védjegy rendszer irányába kell eltolódnunk. Összegszerűséget nem javasolnék beletenni, mert
ilyen típusú kötelezettséget a bizottság amúgy se vállalhat, azt gondolom, hogy majd a
Nemzetgazdasági Minisztériumnak lesz a feladata, hogy ezt beköltségelje, én úgy tudom,
hogy Szatmáry Kristóféknál folyik is ennek az egyeztetése. Ha jók az információim, ilyen 30-
40 millió forint már rendelkezésre is áll éppen azért, hogy a kis szálláshelyek esetében ez ne
jelentsen gondot, tehát szerintem ez a dolog ilyen tekintetben rendezésre kerül.

Tehát magyarul én azt szeretném, hogy ezzel a Hotelstars Union kiegészítéssel a
bizottság ezt ma elfogadná.

Van-e egyéb vélemény? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor a képviselő úr
javaslataiból átvéve a Hotelstars Union kiegészítést; aki ezzel a kiegészítéssel ezt az
állásfoglalást elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Ellenvélemény? Tartózkodás? 1 tartózkodás mellett ezzel a kiegészítéssel elfogadta ezt az
állásfoglalását.

Kérdezem, hogy az „egyebek” között van-e még valakinek észrevétele. (Nincs jelzés.)
Tájékoztatásul azt mondanám, hogy az utolsó bizottsági ülésünk jövő héten, szerdán lesz
szokás szerint reggel 9 órakor. Nem várható most már menet közben olyan módosító
indítvány, ami miatt rendkívüli ülést kéne tartanunk, hacsak nem egy zárószavazás előtti
módosító indítvány lesz a huliganizmusnál. (Jelzésre.)

Zakó képviselő úr!

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Tisztelt Elnök Úr! A legjobb tudomásom szerint és a
legfrissebb adatok alapján egynapos lesz a jövő heti plenáris hét.

ELNÖK: Én kettőt tudtam, még tegnap a frakcióelnökségen két napról volt szó.
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ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Kérném elnök urat, ha egynapos lesz, akkor igazítsuk a
bizottsági ülést.

ELNÖK: Ha egynapos, akkor értelemszerűen kedden fogjuk tartani a bizottsági
ülésünket.

Van-e egyéb észrevétel? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor megköszönöm
képviselőtársaimnak a jelenlétet, a bizottsági ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 42 perc)

Bánki Erik
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné


