
 
Ikt.sz.: STB/74-1/2012.  

STB-19/2012. sz. ülés 
(STB/76/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának 
2012. június 11-én, hétfőn 20 óra 22 perckor  

az Országház főemelet 55. számú tanácstermében 
megtartott üléséről 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 



 2 

Tartalomjegyzék  

 

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 5 

A sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/7409. szám) 
(Módosító javaslat megvitatása) 5 

Döntés a módosító javaslatról 6 

Elnöki zárszó 6 

 

 

 



 3 

Napirendi javaslat  
 

A sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7409. 
szám) 
(Kovács Péter, Fidesz, képviselő önálló indítványa) 
(Módosító javaslat megvitatása) 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Szalay Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke 
 
Zakó László (Jobbik), a bizottság alelnöke 
Becsó Zsolt (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Kovács Péter (Fidesz) 
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) 
Törő Gábor (Fidesz) 
Vincze László (Fidesz)  
Hoffman Pál (KDNP) 
Horváth András Tibor (MSZP) 
Pál Béla (MSZP) 
Szilágyi György (Jobbik) 
 

Helyettesítési megbízást adott  

 
Lasztovicza Jenő (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz) 
Bús Balázs (KDNP) Hoffman Pálnak (KDNP) 
 

Meghívottak részéről   
 

Hozzászóló  
 
Czene Attila államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 20 óra 22 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

SZALAY FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Határozatképesek vagyunk, a kormány képviselője is megérkezett, elkezdjük a 
munkánkat.  

A sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7409. szám)  
(Módosító javaslat megvitatása) 

Egy napirendi pontunk van, módosító javaslat érkezett a sporthuliganizmus jelensége 
elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvény 
módosítására. A kormány álláspontját kérdezem a módosító javaslatról.  

 
CZENE ATTILA államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Az egyetlen 

módosítóval kapcsolatos kormányálláspont: nem támogatja a kormány.  
 
ELNÖK: Az előterjesztőt kérem! 
 
KOVÁCS PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen. Én sem támogatom.  
 
ELNÖK: Kérdések? (Senki sem jelentkezik.) Vélemények? (Jelzésre:) Szilágyi 

képviselő úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudom, 

megszólaljak-e, mert úgy látszik, vannak olyan képviselők, akiknek a szövegértelmezéssel 
problémáik vannak, és válaszok helyett inkább folyamatosan minősítenek; ugye, az előbbi 
általános vita során lehetett hallani Kovács képviselő úrtól ezeket. Bár választ nem adott 
egyik kérdésünkre sem.  

Úgyhogy azt szeretnénk… (Kovács Péter közbeszólására:) Tessék? 
 
ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Bizottsági ülésen vagyunk. Majd kint a folyosón. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Nem, nem, én ide beszélek. Köszönöm szépen, majd 

két percben lehet a többit. 
Tehát amennyiben önök - mert választ nem kaptunk semmire, a föltett kérdésekre, 

pedig volt jó pár kérdés, többek között, hogy mi van a 960 millióval és hasonlókkal 
kapcsolatosan -, amennyiben önök nem vonják vissza az önök által benyújtott 
törvényjavaslatot, mivel ez a 2013-ig eltolt időszak véleményünk szerint az elvégzett 
feladatokat figyelembe véve, a stadionok nagy számát figyelembe véve ismételten egy rövid 
idő lesz, és meggyőződésünk, hogy 2013-ban ugyanezzel a helyzettel fogunk szembesülni, 
hogy újra törvényt kell módosítani és ki kell tolni a határidőt, tehát amennyiben nem vonják 
vissza, akkor azt kell mondanom, bár látjuk, hogy ez egy - úgy is mondhatnám - komikusnak 
tűnő módosító javaslat, de még mindig jobb lenne, mint hogy maradjon a 2013. évi kitolt 
határidő. Tehát abban az esetben ezt a 2020. január 1-jei határidőt a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom támogatni fogja. 

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.  
 
ELNÖK: Más vélemény? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor előterjesztő. 
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KOVÁCS PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen. Nincsen hozzáfűznivalóm.  

Döntés a módosító javaslatról 

ELNÖK: Aki támogatja a módosító javaslatot, az emelje föl a kezét! (Szavazás.) 
Kettő. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Aki tartózkodik? (Szavazás.) Kettő.  

Két tartózkodással és két ellenszavazattal nem támogattuk, a bizottság egyharmada 
sem támogatta a módosító javaslatot.  

Elnöki zárszó 

Köszönjük szépen, az ülést bezárom. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 20 óra 25 perc) 
 

Szalay Ferenc 
 a bizottság alelnöke 

 
 
Jegyzőkönyvvezető: Dani Judit 


