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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 47 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait! A jelenléti ívből megállapítom, hogy 
határozatképesek vagyunk. A mai napirendi javaslatot megkapták képviselőtársaim. 
Kérdezem, hogy van-e esetleg valakinek kiegészítő javaslata a mai napirenddel 
kapcsolatosan. (Nincs jelzés.)  

Kérdezem, hogy elfogadják-e képviselőtársaim a mai napirendi pontot. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.)  

Egyhangúlag elfogadtuk a napirendet.  

A látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/5205. szám) 

Rátérünk az 1. napirendi pontunkra, amely a látvány-csapatsport támogatásával 
kapcsolatos egyes törvények módosításáról szól. Képviselőtársaim megkapták a döntésekhez 
szükséges anyagokat. 

Üdvözlöm az államtitkárság megjelent képviselőit, államtitkár urat! Kérdezem, hogy 
szeretné-e kiegészíteni az írásban megkapott anyagot. 

 
CZENE ATTILA sportért felelős államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Jelen 

pillanatban nem. Ha bárkinek van valami kérdése, természetesen nem előterjesztőként tudok 
már csak nyilatkozni. 

 
ELNÖK: Kérdezem az előterjesztők részéről Szalay Ferenc képviselő urat. 
Parancsoljon! 

Szalay Ferenc szóbeli kiegészítése 

SZALAY FERENC (Fidesz): Csak röviden. Nyilván a bizottság tagjai is tudják, sokan 
olvashatták, értesülhettek róla, hogy az Európai Unió elfogadta azt a kérésünket is a 
társaságiadó-kedvezmény kapcsán, hogy a profi sportágak is az öt látvány-sportágból 
létesítményfejlesztésre, felújításra igényelhessék ezt a lehetőséget. Ennek a törvénybe való 
bevezetése történik meg most. 

A tapasztalatok alapján nyilván az is kiegészítendő, hogy mégis mi az, ami kevésbé, és 
mi az, ami kiváló benne. Azt gondolom, hogy alapszinten az a legfontosabb, hogy most a 
profi klubok is igényelhetik az említett lehetőségeket a fejlesztésekre 50 százalék mértékben, 
50 százalék mértékben pedig saját erőforrást biztosítsanak hozzá. Ennyit bevezetésképp. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kinek van kérdése. 

(Jelzésre:)  
Zakó képviselő úr! 

Kérdések, hozzászólások, reagálások 

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Tegnap este még konzultáltam egy 
szakmában jártas és abban évtizedek óta tevékenyen részt vállaló illetővel, és ő is azt 
kérdeztetné, amit én is kérdezek, hogy az előterjesztés 3. § 4. alpontjának szövege, ami így 
szól: „Támogatási igazolás a támogatás igénybevételére jogosult szervezettel kapcsolatban 
csak akkor állítható ki, ha 
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h) a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet a 
támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában legalább két éve működik és:”. Ez a 
két év a mai világban, sportéletben, gazdaságban elég hosszú idő-e ahhoz, hogy egyesületek, 
szervezetek ne alakuljanak és szívódjanak fel idejekorán, amikor ennél nagyobb hagyományú, 
mélyebb gyökerű szervezetek is vannak? Nem áll-e fenn a veszélye annak, hogy sebtében, 
még a ciklus alatt alakuló egyesületek a ciklus végéig pályáznak, támogatást kapnak és 
felszívódnak, tehát nem kellett-e volna minimum öt évet itt előírni? A profi klub definíciója 
pedig sokadszorra jön elő, ez is egy érdekes kérdés. Amit bizottsági levelezésben kaptunk, ott 
a Mészöly Focisuli is nevesítve volt, tehát ha ők igen, akkor még nagyon sokan mások is –
 stílszerűen – labdába kellene, hogy rúgjanak. Köszönöm szépen. 

 
CZENE ATTILA sportért felelős államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ha 

hozzám szólt a kérdés, akkor természetesen válaszolok. A két év mint szigorítás került bele, 
nyilván a nullához képest. Az Európai Bizottság végre elfogadta az összes kritériumot. Azt 
gondolom, hogy egy ilyen első menetben szeretnénk, ha ez tényleg elindulna, hogy még idén 
igénybe lehessen venni a támogatásokat, tehát a nullához képest a két év az egy szigorítás. 
Jövőre átgondoljuk ezt, és akkor ez egy jogos felvetés egyébként, hogy akár még tovább is 
lehet ezt szigorítani, tehát változtatni nyilván lehet rajta, további módosítást lehet tenni, de azt 
gondolom, hogy ebben a pillanatban nem szükséges, hiszen már ez is a módosításnak egy 
módosítása. 

A profi klubokra nézve a definícióval kapcsolatban pedig egész egyszerűen nekünk 
csak annak kellett megfelelni, amit az Európai Bizottság kért, tehát mi azt tartottuk szem előtt, 
hogy az Európai Bizottságnak mi megfeleljünk, aztán az más kérdés, hogy mi 
Magyarországon egyébként ezt majd a saját sporttörvényünk által hogyan szeretnénk 
definiálni, hogyan szeretnénk ezeket a szigorúbb megfogalmazásokat és feltételeket szabni. 
Az indulásnál tehát megint csak arra figyeltünk, hogy az Európai Bizottság előtt ne akadjon 
meg ez a törvénymódosítás, de hála Istennek most már minden szegmensét, minden pontját 
elfogadta. Ha ez ma átmegy, a kormány szerdán tárgyalja, csütörtökön-pénteken megjelenhet, 
tehát jövő hétfőn-kedden ez tulajdonképpen már egy olyan törvény, amely a hétköznapokban 
használható módon elindul, precedenst teremt. Ugyanúgy mint a két évnél, esetleg 
gondolkozzunk el azon – egyébként azt gondolom, hogy jogos a felvetés –, hogy még tovább 
szigorítsuk, és ezt ugyanígy meg lehet majd tenni a definícióknál is a továbbiakban, mert azt 
gondolom, hogy nem ezen a ponton és nem decemberben, hanem jövőre kellene átnézni azt, 
hogy akik további társaságiadó-kedvezményt igényelnek, azok milyen kritériumokkal tehetik 
ezt meg. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Vadai képviselő asszony! 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Arra szeretnék 

rákérdezni, amit államtitkár úr mondott: ezek szerint a kormány ezt még nem tárgyalta, 
szerdán fogja tárgyalni ezt a törvényjavaslatot. Akkor most tárcaálláspontot hallunk? Akkor 
miért olyan sürgős most ezzel az üggyel foglalkozni? Mi indokolja azt, hogy a mai napon 
dönteni kell ennek az általános vitára való alkalmasságáról? Miért ilyen sürgős ez most? 

 
CZENE ATTILA sportért felelős államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Mondom a választ: ha nem döntünk ma erről, akkor nem döntünk arról, hogy idén ez a 
törvényjavaslat tulajdonképpen érdemben szóljon. Ha valaki ezt támogatja, akkor az a 
kormány akaratával megy szembe, azt kell mondanom. Én a mai napon azért jöttem ide, hogy 
azt mondjam, hogy a kormány ezt a törvénymódosítást támogatja, egész egyszerűen azért, 
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mert több mint egy éve küzdünk ezen. Pont ellenzéki képviselőktől kaptuk meg azt a kritikát, 
hogy miért tartott ez egy évig, már júliusban ezt a kritikát kaptuk; most már decembernél 
tartunk több mint másfél év után. Azt gondolom, hogy ha azt akarja valaki, hogy a sportba 
ezek a pénzek még idén megérkezzenek, akkor ezt a mai napon támogatni kell. 

A kormány egyébként nyilván csak a szerdai kormányülésen bólint rá, de a 
tárcaegyeztetések már megtörténtek. Mivel egyéni képviselői módosításról van szó, én csak a 
kormány álláspontját tudom itt képviselni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Szalay képviselő úr! (Dr. Vadai Ágnes: Nem kell megsértődni, ha az ember 

kérdez. – Czene Attila: Nem sértődtem meg. Nekem ez a stílusom.) 
 
SZALAY FERENC (Fidesz): Nincs megsértődve senki, csak azt gondolom, hogy azért 

ez nagyon fontos, mert az egységes rendszer azért valóban arról szólt, hogy a profi sporttal 
együtt. Igazából most teljesedik ki a lehetőség, most sikerül eljutni vele odáig, hogy az öt 
látványsportág teljes vertikuma a profiktól az amatőrökig megkaphassa a támogatást. 

Zakó képviselőtársamnak mondanám, hogy a 3. pont többi része fontosabb mint a két 
év. Ha figyelembe vesszük tehát azt – és ez egy nagyon fontos rész –, hogy a 
sportágfejlesztési programmal szinonimnak kell lennie a klubok, az egyesületek sőt még a 
szövetségek igényének és a kérésének is, ez arról szól, hogy egy nagyon-nagyon komoly 
korlát van beépítve, tehát aki nem tudja teljesíteni a szakszövetség sportági szakmai elvárását, 
az majdnem mindegy, hogy hány éve alakult, nem fogja megkapni a támogatást. Ezért adtuk 
oda a törvényben a döntés lehetőségét a támogatásra a szövetségeknek, hogy ki tudjuk 
küszöbölni ezt a problémát. Egyébként a két év nyilván módosítható, tehát azt lehet a 
későbbiekben módosítani, de a többi feltétel és kitétel sokkal de sokkal erősebb, semmint a 
két év, a tapasztalat viszont az – és a két év most ezért jó –, hogy nem kevesen alakítottak 
klubot az elmúlt néhány hónapban is talán, amikor kiderült, hogy lesz a társasági adó 
lehetősége, tehát ezt a korlátot mindenképpen illett bevezetni.  

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Ha 

megengedik, akkor én is hozzászólnék, és feltennék két kérdést. Az egyik az lenne, hogy 
tudjuk, hogy mikor fogadtuk el ezt a törvényt, azt is tudjuk, hogy akkor megszavaztuk, és azt 
is tudjuk, hogy azóta erős változások álltak be mind Magyarországon a gazdasági életben, 
mind pedig Európában.  

Azt szeretném megkérdezni, hogy a kormány még most is úgy érzi-e, hogy ezt a 
törvényt nagyon gyorsan el kell fogadni, és a jelenlegi viszonyok között is valóban célszerű 
várhatóan ilyen nagy összegeket erre fordítani és nem esetleg más területekre, főleg annak 
tudatában hogy most fogadjuk el ezt a törvényt, akkor, amikor a napokban jelent meg a hír, 
hogy az MLSZ 670 millió forintos gyorsított tendert írt ki a Stadionok biztonsági 
beléptetőrendszerére vonatkozóan. Akkor, amikor lerobbant stadionok vannak az országban, 
akkor, amikor a legnagyobb probléma egy stadionnál maga a stadionok állapota, állaga, a 
kiszolgáló helyiség minősége, akkor ismételten elköltünk majdnem 700 millió forintot 
biztonsági beléptetőrendszerekre. Nem érzik-e esetleg úgy, hogy nem célszerű ilyen gyorsított 
eljárásban ezt a törvényt jelen pillanatban megalkotni? Ez lenne az egyik kérdésem.  

A másik kérdésem pedig az, hogy nem gondolják-e úgy, hogy az (5) bekezdésnél –
 ahol a bérleti díjaktól és a használat díjáról, egyéb díjakról van szó – sokkal jobban 
konkretizálni kellene azt, hogy milyen összegekért adhatóak ki ezek a létesítmények, hiszen 
az itt megfogalmazott definíciók eléggé nagy, részben eltérhető összegeket jelenthetnek. Nem 
lett volna-e célszerűbb esetleg sokkal konkrétabban meghatározni ezeket a díjakat? 
Köszönöm szépen.  
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CZENE ATTILA sportért felelős államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 
stadionbiztonság nem tartozik a mai napirendi ponthoz, ezzel most nem is szeretnék 
foglalkozni; ez egy törvénymódosítás, illetve egy módosításnak a módosítása. Értem a kérdés 
mögöttes tartalmát. Ha ez a törvénymódosítás most nem megy át, ez nem befolyásolja azt az 
összeghatárt vagy azt az összegnagyságot, amit egyébként a Tao-törvény módosítása által 
korábban egyébként még európai bizottsági jóváhagyás nélkül is elfogadott a kormány, akkor 
is ugyanazt az összeget. Most az összeg legyen bármekkora, ha a kormány úgy dönt, ugyanazt 
az összeget tulajdonképpen akkor is be tudja illeszteni a sportba. 

A mostani törvénymódosítás tehát igazából szigorításokat vesz figyelembe, azzal a 
lehetőséggel, hogy ahogy itt elhangzott, ez a két év, illetve a profi klubok támogatása is 
elsősorban az infrastrukturális beruházásokra vonatkozik. Ez csak egy módosítás, nem 
befolyásolja az összeghatárt. Attól, hogy ez a módosítás elfogadásra kerül, még egyszer 
mondom, „ilyen gyorsan” – ami számomra furcsa felvetés, hogy most ez a kritika, hogy ilyen 
gyorsan –, ez nem változtatja meg azt az összeghatárt, amit egyébként a kormány a sportra 
szeretne költeni. 

Ha pontos megfogalmazást akarunk, a legfontosabb változtatás a hivatásos 
sportszervezetek által fizetett bérleti díjaknál van. Ez a fizetett bérleti díj soha nem lehet 
alacsonyabb a bérelt létesítmény – ideértve a támogatási intézkedésekből finanszírozott 
létesítményeket, tehát a tényleges értékcsökkenési költségeket is –, illetve működési költségei 
összegének a felénél, annak 50 százalékánál nem lehet alacsonyabb, figyelembe véve a 
létesítmény hivatásos sportszervezet által igénybe vett kapacitásának arányát a létesítmény 
teljes, ténylegesen igénybe vett kapacitásához. Ez a pontosan megfogalmazott szöveg, amit 
mi támogatunk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Szalay képviselő úr!  
 
SZALAY FERENC (Fidesz): Az első kérdésre válaszolva, ha a társasági adót most 

megállítaná a kormány, akkor tönkretenné az öt látványsportágat, ugyanis a társasági adóra 
számítva az öt látványsportág nagyon-nagyon sok klubja, nagyon-nagyon sok egyesülete 
működik ebből – az utánpótlás-nevelés feltétlenül, a létesítményfejlesztés pedig abszolút –, 
tehát ha most megállítjuk ezt a programot, akkor gyakorlatilag ezeknek a sportágaknak a 
finanszírozása szűnik meg. Egyébként ez nagy baj lesz a későbbiekben is ez, hiszen az most 
kiderült, hogy a társasági adó a szponzorációval ellentétes, és aki a társasági adóját adja, az 
szponzorálni nem akar.  

Amit Szilágyi képviselő úr mond, az akkor vezethető ki a rendszerből, ha nagyon 
komolyan végiggondoljuk, hogy ezt hogyan és miképpen lehet megtenni, mert az eddigi 
források, amelyek bejöttek a kluboktól szponzorációként, most TAO-ként jelennek meg, és a 
kettőt nem igazából lehet most együtt kezelni. Hozzávetőlegesen 26 milliárd forintról van szó 
egyébként – ha jól mondom, államtitkár úr –, amit az öt sportág ez ügyben igényelni tudott, ez 
az a tétel, amiről most beszélünk, a bérleti díjnál pedig azt gondolom, hogy államtitkár úr 
pontosan elmondta, hogy jó ez így, ahogy meg van fogalmazva.  

 
ELNÖK: Ha megengeditek még egy mondat erejéig, pont ezzel van a Jobbik 

Magyarországért Mozgalomnak a legnagyobb problémája, hogy nem kapunk pontos 
számokat. Most elhangzott a 26 milliárd, röpködnek már itt 40 milliárdos számok is. 
Egyszerűen el kell mondani azt, hogy tényleg melyik látvány-csapatsportág szakszövetsége 
mennyi pénzt kaphatott konkrétan, a szövetségek mennyit igényeltek. Azt is szeretnénk tudni 
egyébként, ha már a profi klubokról van szó a látvány-csapatsportágaknál, hogy gondolom, 
ugyanúgy le kellett adniuk a pályázatukat a határidőig, szeptember 15-éig. Eddig a 
szövetségek valószínűleg jegelték ezeket a pályázatokat, mert még nem jött meg az Európai 
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Bizottság döntése, de valószínűleg mindenki tudja – gondolom, önök is tudják –, hogy hány 
ilyen pályázat érkezett be, hány pályázatról beszélünk most egyáltalán, tehát hány klubot érint 
az, ha most elfogadjuk ezt a törvényt, hiszen ez nem az összes profi klubot érinti jelen 
pillanatban Magyarországon, mivel a pályázati határidők már rég lejártak.  

Az a legnagyobb problémánk, hogy látatlanban, mindenféle sarokszámok, konkrét 
számok nélkül kellene dönteni erről a mostani javaslatról, és úgy érezzük, hogy az 
információhiány a legnagyobb mértékben megvan a törvényre vonatkozóan. Jó lenne tudni 
egyébként – mert ha ezeket tudnánk, akkor legalább már tapasztalnánk –, hogy milyen hatása 
volt az elmúlt időszakban annak a törvénynek, amit már elfogadott a parlament.  

 
CZENE ATTILA sportért felelős államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Az 

alapján a törvény alapján, amit elfogadott a parlament, a szövetségek kezébe adta azt a 
hatósági jogosítványt, miszerint az egyesületektől beérkező igényléseket ők össze tudják 
szedni. 26,2 milliárd az az összeg, az a plafon, ami egyébként az ide évre vonatkozó 
beérkezett igénylés. Fillérre pontosan ott vannak a táblázatok minden szövetségnek a 
honlapján, ezt meg lehet nézni, meg lehet tekinteni. Ha ez nem így van, akkor egyébként 
személyesen fogok ezért tenni, hogy ezt orvosoljuk, mert ezt mi kötelezettségként vállaltattuk 
a szövetségekkel, ahogy a hatósági igazolvány is náluk van, és mivel a hatósági igazolások ki 
lesznek adva, pontosan fogjuk tudni követni a 26,2 milliárd forint sorsát, hiszen egyébként 
nyilván az NGM is számon kéri rajtunk, pontos számokat szeretne látni, tehát ezt mindenki 
tudni fogja a táblázatból, ez le van írva. Ez egyébként nagyon kevés profi egyesületet érint, 
hiszen pont a profi egyesületek erre a módosításra várnak, ami most itt van az asztalon, addig 
nem is tudnak jogilag lépni, tulajdonképpen nem is tudnak támogatást igényelni még az idei 
évben, tehát ők erre várnak.  

Ezzel együtt az infrastrukturális beruházásoknál az idei évre vonatkozólag biztos, 
hogy nem lesznek kifizetések, az mind át fog csúszni jövőre. Úgy gondoljuk tehát, a 
26,2 milliárdot azért mondjuk, mert úgy korrekt, hiszen azok a számok, amelyek beérkeztek, 
pontos sarokszámok, ugyanakkor biztos vagyok benne – és gondolom, hogy itt a bizottság 
előtt beszélhetünk annyira nyíltan –, hogy ez valószínűleg nem fogja idén elérni a 20 milliárd 
forintot, tehát az összes igényelt, támogatási igazolást kapott és egyébként a megkeresett 
cégek által támogatandó szervezetek esetében összességében nem fogja elérni a 20 milliárd 
forintot. Nyilván ez egy saccolás, azt gondolom, hogy ez egy prognosztika. Mi azt gondoljuk, 
hogy egyébként a 20 százalékot bőven le lehetne venni ebből a 26,2 milliárdból. Ugyanúgy, 
ahogy gondolom, a bizottságnak is kevés az, hogy mi csak előrevetített számokat nézünk, ez 
az NGM-nek is kevés, úgyhogy az NGM által kért és kívánt adatok most egyelőre 
26,2 milliárd forintot mutatnak.  

 
ELNÖK: Államtitkár úr, egyetlenegy kérdésem van, hogy a 26,2 milliárdban, amit 

most mond, azok a profi klubok által beadott kérvények benne vannak vagy pedig nincsenek. 
Ha most meghozzuk ezt a törvényt, és a szövetségek a pályázat alapján elbírálják, és 
mondjuk – megint csak a hasamra tudok ütni, mert erről aztán végképp nincs szám –
 4 milliárd forintot megítélnek a profi kluboknak, akkor ez azt jelenti, hogy azzal ellentétes 
lesz, mert akkor marad a 26,2 milliárd, 4 milliárd forintot elveszünk a már megítélt 
pályázatokból, tehát elveszünk mondjuk az utánpótlás-neveléstől valamely szakosztályoknál 
vagy bármiből, vagy pedig az a 4 milliárd pluszban jön rá a 26,2 milliárdra? Ezt nem értem, 
és elnézést, ha esetleg én vagyok értetlen.  

 
CZENE ATTILA sportért felelős államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Teljesen jogos a kérdés. Mi nem veszünk el, ez a szövetségek hatásköre. Elnézést, visszaadom 
a szót, hiszen szövetségi elnök úr itt ül, és pontosan el tudja mondani, hogy ezt a szövetség 



- 10 - 

hogyan fogja elbírálni, és a megelőző beérkezett igények alapján ők ezt hogyan szokták 
elbírálni. Egyébként a 22 bőven fogja tartalmazni, ha ezt a választ kellett adnom, még akkor 
is, ha 4 milliárddal számolunk. 

 
ELNÖK: Törő képviselő úr! 
 
TÖRŐ GÁBOR (Fidesz): Jómagam is utánanéztem, hogy ez hogyan szerepel a 

honlapon, én például a labdarúgásnak néztem utána az MLSZ honlapján, hogy hogyan tudtak 
pályázni a kistelepülések. Fent vannak a honlapon, szét van választva külön a működtetés. 
Mondom Fejér megyét: nyert már mondjuk Csór, Fehérvár, Csurgó, utánpótlás céljára, 
fejlesztésre mondjuk nyert Bakonycsernye, de működésre nyert még Sárbogárd, Cece –
 Simon Laci körzetében is egy település, ami szemet szúrt –, tehát a szövetségek külön 
szerepeltetik a honlapjukon, és látszik, hogy durván hol tartanak e területen.  

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy van-e még kérdés. (Nincs jelzés.)  
Amennyiben nincs, akkor Szalay képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
SZALAY FERENC (Fidesz): A dolgok tisztázása érdekében mondom, hogy április 1-

je a következő pályázati határidő. Szeptember 15-éig lehetett pályázni mindenkinek. Profi 
klub nem pályázhatott eddig, de profi klub utánpótlás-nevelő egységei, részei pályázhattak. 
Aki eddig pályázott, az most, ahogy elmondta államtitkár úr, arra a körülbelül 26,2 milliárdra 
pályázhatott, de a létesítményfejlesztést ebben az évben sokan nem tudtak engedélyes 
tervekkel alátámasztani, ezért az valószínűleg át fog csúszni a következő évre. Ha jól tudom, 
1026 pályázat érkezett be az öt sportágnál – lehet, hogy nem vagyok teljesen pontos – vagy 
csak a labdarúgásnál ezer. Főosztályvezető-helyettes úrra nézek. (Dr. Fazekas Attila: 1800.) 
1800 pályázat érkezett be az öt látványsportág tekintetében. Utánpótlás-nevelés, 
utánpótlásklubok működtetésére lehetett kérni a felszereléstől az utaztatásig, 
létesítményfejlesztésre építés, felújítás tekintetében, személyi kérdésre, személyi kiadásokra, 
de nem a profi klubok edzőinek, játékosainak, hanem az utánpótlásnál, de a profiknál 
50 százalék mértékben a nem edző, hanem egyéb státuszban lévőknek, illetve az előkészítés 
feladataira lehetett pályázni. Az összeg 3 százaléka az előkészítési feladat. Aki most 
pályázott, annak a szövetségének el kellett bírálnia a pályázatát – legalábbis most december 
20-áig el kell, hogy bírálja az összest –, és utána a következő időszak, az új pályázat a 
következő év április 1-jétől indul, és abba fognak bejönni a profi kluboknak az ilyetén 
lehetőségei és dolgai, amit most az Európai Unió Bizottsága elfogadott. 

A 26,2 milliárd forint az az összeg, ami a végén egy elfogadható mérték és mennyiség. 
Az igaz, hogy ennél jóval több igény érkezett be, tehát mondjuk az ötszöröse igény érkezett 
be ennek a 26,2 milliárd forintnak, de ezt meg aztán nyilván nem kérhették a sportágak, mert 
abban a pillanatban igaz Szilágyi úr kérdése, a költségvetés bedőlhet százmilliárd forintos 
nagyságrend elvonásától, ezért lement ez az alku, mondjuk így, ilyen szintre. Nem volt ez 
egyszerű, de ez így egy normális, elfogadható összeggé vált a végén. Ez az őszinte valóság, 
ami most van. Valóban fent van az NSI honlapján, ha jól tudom, az egész rendszer egyben, de 
a szakosztály, illetve a sportági szakszövetségek elszámolásának is ott kell lennie.  

 
ELNÖK: Rendhagyó módon engedje meg, hogy egyetlenegy kérdésem legyen ezzel 

kapcsolatban, tényleg csak azért, hogy értsem. Akkor most ahogy ön elmondta, jelen 
pillanatban a profi kluboknak a stadionrekonstrukcióra vagy bármi ilyen dologra vonatkozóan 
nincs bent pályázata, április 1-jéig fognak majd beérkezni.  

Mi indokolja, hogy most gyorsított, sürgősségi eljárással elfogadjuk ezt a törvényt, 
amikor az eddig beérkezett pályázatokra eddig is megvolt a lehetőség, törvényesen el lehetett 
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őket bírálni, és törvényesen igényelhetik a különböző cégektől? Miért kell akkor gyorsított 
eljárás, miután április 1-jéig nyugodtan rendes menetben is elfogadhatnánk ezt a törvényt, 
amennyiben ez megfelelő? Gondolom, figyelembe lehetne venni Orbán Viktor miniszterelnök 
úr tapasztalatait is az EU-val kapcsolatosan, és ha valamit változtatni kellene esetleg a 
törvénnyel kapcsolatban, akkor tudnánk rajta változtatni. Mi indokolja a sürgősséget, ha ezek 
a pályázatok jelen pillanatban nincsenek bent, és április 1-jéig lenne idő rá?  

 
SZALAY FERENC (Fidesz): Szeretnénk egységes rendszerben látni az egészet. Nem 

akkora dolog ez a mostani módosítás, hogy ezen most fent kelljen... – bocsánat, nem akarok 
még ilyen pejoratív szót sem használni –, nem gondolom, hogy ezen most nekünk ilyen 
szinten kellene vitatkozni, nem akkora dolog ez, hogy ebben most így lehessen vitatkoznunk. 
Szerintem ez így ahogy van, egységes egészében rendben lesz, és neki lehet futni a tavasznak 
úgy, hogy mindenki rendesen felkészül, mert amit mondtam, az előbb említett építési 
engedélyes tervek hosszú időt vesznek igénybe, tehát ha ő most nem tudja azt, hogy 
elindulhat benne, akkor nem tud elindulni a tervek felé. Időt kell adni azoknak, akik a 
létesítményfejlesztésre pályázni akarnak. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr! 
 
CZENE ATTILA sportért felelős államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Hadd 

mondjam csak, hogy van egy ennél súlyosabb dolog is, mert bocsánat, de amit Szalay 
képviselő úr, alelnök úr elmondott, az pusztán szakmai indok. Nagyon prózai oka van: az 
Európai Bizottság határozatban megjelölte, és a kormánynak elküldte, hogy ez a 
kötelezettsége, hogy ezt a törvényt elfogadja. Ha idén nem fogadja el ezzel a módosítással, 
akkor olyan, mintha másfél évig semmit nem csináltunk volna, és kezdhetjük elölről. Ez a 
rizikó benne van. Ettől még lehet azon vitatkozni, és értem, hogy ki legyen hivatásos és 
mennyi pénzt költsünk a magyar sportra, mennyi pénze van a gazdaságnak vagy a magyar 
kormánynak, de magát a törvényt és ezzel a módosítással idén azért kell elfogadnunk, mert az 
Európai Bizottság határozatában így jelölte meg, és a kormányt erről értesítette, sőt el is várja, 
hogy a kormány visszaküldjön egy értesítést, hogy ez a törvénymódosítás és az egész törvény 
megjelenése egyben idén megjelent a közlönyben. Haladéktanul kell visszaküldenünk, a szó 
szerinti fordításban ez szerepel. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Törő képviselő úr! 
 
TÖRŐ GÁBOR (Fidesz): Csak azért, mert minden bizottsági ülésen itt voltam, és 

ehhez nem kell jegyzőkönyv: amikor meghallgattuk Czene államtitkár urat nyár környékén, 
hogy milyen tárgyalásokat és hogyan folytatott Brüsszelben sikeresen – még meg is dicsérte 
egyhangúlag a bizottság –, akkor kértük egyébként, hogy ahogy a második szakasz is 
sikereket ér el Brüsszelben, hozza be azonnal a bizottság elé, hogy ezt sürgősséggel be tudjuk 
terjeszteni a parlament elé.  

 
ELNÖK: Szalay képviselő úr! 
 
SZALAY FERENC (Fidesz): Csak annyit szerettem volna mondani, hogy szerintem 

megint örüljünk annak, hogy ez idáig jutott, aztán menjünk benne tovább most a biztonságos 
úton. Ha minden előterjesztésben ennyi pozitívum lenne, azon mennyit tudnánk vitatkozni? 
Szerintem jó ez így, ahogy van.  



- 12 - 

Döntés tárgysorozatba-vételről és általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én még mindig nem értem, hogy akkor az indoklásban 
miért nem volt ez esetleg leírva, hogy ennyire sürgős lenne, és vissza kellene küldeni ebben az 
évben az Európai Bizottságnak.  

Ha nincs több kérdés, akkor a vitát lezárom. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki 
támogatja a látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról 
szóló, T/5205. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét. (14) Ki van ellene? (Nincs 
jelzés.) Ki tartózkodott? (3) Köszönöm szépen. 

A következő, amiről szavaznunk kell, hogy általános vitára alkalmasnak tartjuk-e a 
törvényjavaslatot. Kérdezem, hogy ki tartja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot. 
(14) Ki szavazott ellene? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (3) Köszönöm szépen. 

Ezzel az 1. napirendi pontunkat lezártuk.  

Egyebek 

A következő napirendi pont az „egyebek”. Kérdezem, hogy van-e valakinek 
valamilyen javaslata. (Nincs jelzés.) Még ne menjenek el, mert az „egyebek” között el kell 
fogadnunk egy állásfoglalást, ami elkészült. Gondolom, képviselőtársaim elolvasták ezt az 
állásfoglalást, ami az országos feladatkörű idegenforgalmi szakkönyvtárral kapcsolatos. 

Kérdezem, hogy ki támogatja, hogy ezt az állásfoglalást kiadjuk? (Szavazás.)  
Egyhangú. Köszönöm szépen. 
Az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 18 perc)  
 

 Szilágyi György 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


