
 
Ikt.sz.: STB/68-1/2012.  

STB-14/2012. sz. ülés 
(STB/71/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának 
2012. május 21-én, hétfőn, 10 óra 05 perckor  

a Képviselői Irodaház 520. számú tanácstermében 
megtartott üléséről 

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

Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi 
LXV. törvény módosításáról szóló T/7039. számú törvényjavaslat   
(Bánki Erik és Hadházy Sándor (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(Módosító javaslatok megvitatása) 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Bánki Erik (Fidesz), a bizottság elnöke 
 
Szalay Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Zakó László (Jobbik), a bizottság alelnöke 
Becsó Zsolt (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Lasztovicza Jenő (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Vincze László Mihály (Fidesz)  
Horváth András Tibor (MSZP) 
Pál Béla (MSZP) 
Szilágyi György (Jobbik) 
Dr. Vadai Ágnes (független) 
 

Helyettesítési megbízást adott  

 
Kovács Ferenc (Fidesz) Lasztovicza Jenőnek (Fidesz)  
Kovács Péter (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz) 
Törő Gábor (Fidesz) Vincze László Mihálynak (Fidesz)  
Bús Balázs (KDNP) Bánki Eriknek (Fidesz)  
Hoffman Pál (KDNP) Becsó Zsoltnak (Fidesz)  
 
  

Meghívottak részéről   
 

Hozzászóló  
 
Dr. Máté János főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 03 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok szeretettel 
köszöntöm a Sport- és turizmusbizottság tagjait mai ülésünkön. 

Képviselőtársaim előre megkapták írásban a mai ülésre szóló meghívót. Kérdezem, 
hogy van-e valami észrevételük, javaslatuk ezzel kapcsolatban. (Nincs jelzés.) Amennyiben 
nincs, kérdezem, ki az, aki elfogadja a mai ülés napirendjét a meghívónak megfelelő 
tartalommal. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Nincs 
jelzés.) Tartózkodás? (Nincs jelzés.) A döntés egyhangú.  

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. Jómagam Bús 
Balázs képviselő urat, Becsó Zsolt Hoffman Pál képviselő urat, Hadházy Sándor Kovács Péter 
képviselő urat, Lasztovicza Jenő Kovács Ferenc képviselő urat és Vincze László Törő Gábor 
képviselő urat helyettesíti a mai ülésen. 

Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi 
LXV. törvény módosításáról szóló T/7039. számú törvényjavaslat (Bánki Erik és 
Hadházy Sándor (Fidesz) képviselő önálló indítványa) (Módosító javaslatok 
megvitatása) 

Egyetlen napirendi pontunk az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének 
rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott 
módosító indítványok tárgyalása.  

Köszöntöm Máté János főosztályvezető urat az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Sport Államtitkárságáról, és majd megkérem, hogy minisztériumi vagy kormányálláspontot 
mondjon a módosító indítványok kapcsán. 

Két módosító indítvány érkezett. Az 1. ajánlási számon Szilágyi György képviselő úr 
indítványa, amelyet az előterjesztők nem támogatnak. Kérdezem a minisztérium vagy 
kormány álláspontját. 

 
DR. MÁTÉ JÁNOS (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottsági Tagok! A kormány nem támogatja a módosítást, mert szükségtelenül leszűkítené a 
mozgásterét a fejlesztőnek.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja az 

indítványt. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 2. Köszönöm szépen. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 12. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 3. Köszönöm szépen. A bizottság egyharmada 
sem támogatja. 

A 2. ajánlási számon Lamperth Mónika képviselő asszony és képviselőtársai 
indítványa szerepel. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. MÁTÉ JÁNOS (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A kormány nem támogatja, 

ugyancsak hasonló okból, mert úgy leszűkítené a sportfejlesztő lehetőségeit a hasonlóval, 
ugyanis ha csak az azonost hagynánk meg, akkor egy gyakorlati példával élve, egyedül 
kézilabda-beruházás maradhatna ott, ezzel szemben mondjuk nem adna lehetőséget különösen 
itt a látványsportág kapcsán tovább elmozdulni, multifunkcionálissá tenni a sportlétesítményt, 
és ez senkinek nem lehet a célja.  

Köszönöm szépen, elnök úr. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Előterjesztők nem támogatják. Kérdezem, hogy 
képviselőtársaim közül ki az, aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) 3. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 12. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2. Tehát a bizottság 
egyharmada sem támogatja. 

Köszönöm szépen főosztályvezető úrnak, képviselőtársaimnak a mai munkát. A 
bizottsági ülést bezárom. Mindenkinek szép és eredményes napot kívánok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 08 perc) 
 

Bánki Erik  
 a bizottság elnöke 

 
 
Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 

 


