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Napirendi javaslat  
 

1. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 

XXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10680. szám)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megtárgyalása)  

 

2. Egyes törvények távszerencsejáték-szervezéssel összefüggő módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10858. szám)   

(Módosító javaslatok megtárgyalása)  

 

3. Tájékoztató az MLSZ Orvosi Bizottságának tevékenységéről  

 

4. Tájékoztató az öt látvány-csapatsportág mérkőzésein való rendfenntartás 

érdekében tett intézkedésekről  

 

5. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Bohács Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Lasztovicza Jenő (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Zakó László (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Becsó Zsolt (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Horváth Zoltán (Fidesz)  
Kovács Ferenc (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Szalay Ferenc (Fidesz)  
Pál Béla (MSZP)  
Dr. Varga László (MSZP)  
Szilágyi György (Jobbik)  
Dr. Vadai Ágnes (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Kovács Péter (Fidesz) Horváth Zoltánnak (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) Szalay Ferencnek (Fidesz)  
Bús Balázs (KDNP) Lasztovicza Jenőnek (Fidesz)  
Hoffman Pál (KDNP) dr. Bohács Zsoltnak (Fidesz)  
Horváth András Tibor (MSZP) Pál Bélának (MSZP)  
Becsó Zsolt (Fidesz) megérkezéséig Hadházy Sándornak (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz) megérkezéséig Kovács Ferencnek (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Pénzes Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési 
Minisztérium  
Horváth László országgyűlési képviselő (Fidesz)  
Potápi Árpád János országgyűlési képviselő (Fidesz)  
Dr. Vargha Máté főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Samu István biztonsági igazgató (Magyar Labdarúgó Szövetség)  
Lukács Zsuzsanna ügyvezető igazgató (Magyar Kézilabda Szövetség)  
Kabók József, a Magyar Kézilabda Szövetség biztonsági főnöke  
Juhász Péter, a Magyar Jégkorong Szövetség versenybírósági titkára  
Bodnár Péter főtitkár (Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége)  
Nemcsik Balázs főtitkár (Magyar Vízilabda Szövetség)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 06 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DR. BOHÁCS ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Üdvözlök mindenkit a bizottság ülésén! Megállapítom, hogy a bizottság ülése 
határozatképes. Ismertetem a helyettesítéseket: Horváth András képviselő urat Pál Béla 
helyettesíti, Tapolczai Gergelyt Szalay Ferenc, Révész Máriuszt Kovács Ferenc, Kovács 
Pétert Horváth Zoltán, Becsó Zsoltot pedig Hadházy Sándor úr.  

A napirendi pontokkal kapcsolatosan teszem fel a kérdést, hogy van-e valakinek 
indítványa, kérdése a napirendi pontok vonatkozásában. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor 
ennek megfelelően teszem fel szavazásra a napirendet. Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) 
Úgy látom, hogy egyhangú. 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 
XXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10680. szám) 

Vita és szavazás 

Az 1. napirendi pontra térünk: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 
szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló, T/10680. számú törvényjavaslathoz 
benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok tárgyalását folytatjuk. Kérem az előterjesztőket, 
illetve a kormány tagjait, hogy a jegyzőkönyv számára mutatkozzanak be, legyenek szívesek, 
és utána el is kezdjük a pontok tárgyalását. Először egy bemutatkozást kérnék szépen majd a 
képviselő uraktól is.  

 
DR. PÉNZES ZSUZSANNA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Dr. Pénzes Zsuzsanna 

vagyok, a Vidékfejlesztési Minisztérium főosztályvezető-helyettese. 
 
ELNÖK: Az előterjesztőktől is kérnék szépen egy-egy bemutatkozást. 
 
HORVÁTH LÁSZLÓ országgyűlési képviselő (Fidesz): Az előterjesztők részéről 

Horváth László vagyok. 
 
POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS országgyűlési képviselő (Fidesz): Potápi Árpád János 

vagyok. 
 
ELNÖK: Köszöntjük a képviselő urakat is! Meg is kezdjük a tárgyalást. A kiegészítő 

ajánlás 1. pontjában dr. Szili Katalin képviselő indítványáról kérdezem először az 
előterjesztők álláspontját. 

 
POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS országgyűlési képviselő (Fidesz): Az előterjesztők 

támogatják. 
 
ELNÖK: A kormány álláspontját kérdezem. 
 
DR. PÉNZES ZSUZSANNA (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, hogy van-e valakinek kérdése, 

indítványa. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel. Ki az, aki támogatja a 
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kapcsolódó módosító indítványokat? (Szavazás.) Tizenhat. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs 
jelentkező.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodással elfogadtuk. 

A kiegészítő ajánlástervezet 2. pontjában Pál Béla, Gőgös Zoltán, Szabó Imre, Göndör 
István, Harangozó Gábor képviselők indítványáról kérdezem először az előterjesztőket. 

 
HORVÁTH LÁSZLÓ országgyűlési képviselő (Fidesz): Az előterjesztők nem 

támogatják.  
 
ELNÖK: A kormányt kérdezném. 
 
DR. PÉNZES ZSUZSANNA (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem a képviselőket. Pál Béla képviselő úr! 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Bár előzetesen Horváth László képviselő 

úrral konzultáltunk, és onnan tudom, hogy a mezőgazdasági bizottság módosító indítványában 
szereplő 500 köbcentiméter számukra elfogadható – bár ez most a kormány indoklásában nem 
szerepelt –, azt gondolom, hogy természetesen számunkra is. A lényeg az, hogy az erdőben 
quaddal, terepmotoros kerékpárral, segédmotoros kerékpárral, valamint motorkerékpárral 
megtiltsuk a közlekedést, kivéve azokat az eseteket, amikor az erdőgazdálkodó, az erdészeti 
vagy a jogosult erdészeti szakszemélyzet, illetve az erdészeti hatósági szakszemélyzet 
segédmotoros kerékpárral a közúti forgalomba helyezett. A mi módosítónkban az szerepel, 
hogy legfeljebb 650 köbcentiméter hengerűrtartalmú motorkerékpárral, quaddal közlekedhet 
az erdőben, és csak munkavégzés céljából, de számunkra elfogadható a mezőgazdasági 
bizottság módosító indítványában szereplő 500 köbcentiméter. Ettől függetlenül a módosító 
indítványunkat – mivel mi nyújtottuk be – természetesen támogatni fogjuk. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e valakinek még hozzászólnivalója vagy kérdése? 

(Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor felteszem szavazásra. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 
Négy. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenkettő. Volt-e tartózkodás? (Szavazás.) Egy 
tartózkodás. Egyharmadot sem kapott. Az ajánlási pontok végére értünk. Amennyiben nincs 
több hozzászólás, akkor megköszönöm az előterjesztőknek, valamint a kormány 
képviselőjének, hogy részt vettek az 1. napirendi pont tárgyalásánál.  

Egyes törvények távszerencsejáték-szervezéssel összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10858. szám) 

Vita és szavazás 

Soron következik az egyes törvények távszerencsejáték-szervezéssel összefüggő 
módosításáról szóló, T/10858. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok 
tárgyalása. Kérném, hogy akik itt vannak az előterjesztők képviseletében, azok 
mutatkozzanak is be, legyenek szívesek!  

 
DR. VARGHA MÁTÉ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Dr. Vargha Máté, 

Nemzetgazdasági Minisztérium, főosztályvezető-helyettes. 
 
ELNÖK: Az ajánlástervezet 1. pontjában Tóth Csaba képviselő úr indítványa szerepel. 

Kérdezem az előterjesztők álláspontját. 
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DR. VARGHA MÁTÉ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság részéről kíván valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ha nem, 

akkor szavazásra teszem fel. Kérdezem, hogy ki támogatja. (Szavazás.) Négy. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Tizenkettő. Aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás. 
Egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlástervezet 2. pontjában szintén Tóth Csaba képviselő úr indítványáról 
kérdezem az előterjesztő álláspontját. 

 
DR. VARGHA MÁTÉ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem 

támogatja. Bocsánat, annyit szeretnék még hozzátenni, hogy szakértői véleményt tudunk 
mondani, mert még tárcaálláspontunk sincsen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen; jegyzőkönyvezzük. A bizottság részéről kíván valaki 

hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Szavazásra bocsátom. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 
Négy. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenkettő. Tartózkodás? (Szavazás.) Egy 
tartózkodás. Egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlástervezet 3. pontjában ismét Tóth Csaba képviselő úr indítványáról kérdezem 
az előterjesztőt. 

 
DR. VARGHA MÁTÉ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság részéről kíván valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ha nem, 

akkor szavazásra teszem fel. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Négy igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Tíz. Tartózkodás? (Szavazás.) Három tartózkodás. Szintén 
egyharmadot sem kapott. 

Az ajánlástervezet 4. pontjában szintén Tóth Csaba képviselő úr indítványáról 
kérdezem az előterjesztőt. 

 
DR. VARGHA MÁTÉ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság részéről kíván valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ha nem, 

akkor szavazásra teszem fel. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Négy. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Tíz. Tartózkodás? (Szavazás.) Három. Egyharmadot sem kapott. Az ajánlási 
pontok végére értünk. Amennyiben nincs több hozzászólás, akkor ezt a pontot lezárom, és 
folytatjuk a következő napirendi ponttal. Köszönöm szépen a megjelenést.  

Tájékoztató az MLSZ Orvosi Bizottságának tevékenységéről 

Soron következik az MLSZ Orvosi Bizottságának tevékenységéről szóló tájékoztató. 
Kérném szépen, hogy az előterjesztő képviseletében jelen lévők foglaljanak helyet! 
Köszöntöm a professzor urat, Dr. Varga Péter Pál elnök urat! Az írásbeli anyagot megkaptuk. 
Amennyiben szóban kívánja ezt kiegészíteni, akkor arra lehetőség nyílik, azt követően pedig a 
bizottság tagjai kérdéseket tesznek fel, ha egyáltalán lesz ilyen. Köszönöm szépen. Meg is 
adom akkor a szót rögtön. 
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Dr. Varga Péter Pál (MLSZ) szóbeli kiegészítése 

DR. VARGA PÉTER PÁL elnök (MLSZ Orvosi Bizottság): Nagyon köszönöm a 
lehetőséget. Jó napot kívánok! Egy rövid kiegészítést tennék. Amikor 2010-ben felkérést 
kaptunk az Orvosi Bizottság újraalakítására, akkor elkészítettük azt az első hosszabb lélegzetű 
anyagot, amit önök megkaptak. Ez egy kvázi optimum volt, egy olyan működési optimum, 
amit hosszú távú célként fogalmaztunk meg, és utána szembekerültünk azokkal a 
realitásokkal, illetve pontosabban már az anyagban is jeleztük azt, hogy mik a korlátai az 
anyag megvalósításának. Ebben a következő pontokat sorolnám fel: a magyar egészségügy 
általános helyzete, a magyar sportorvoslás általános helyzete, az MLSZ helyzete és az MLSZ 
csapatainak tulajdonosi érdeke. Ezek azok a feltételrendszerek, amin belül kell mindazokat 
értékelni, amit itt önök megkaptak tőlünk. Ennyit szerettem volna elmondani. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatót. Megkaptuk az elég részletes 

írásbeli beszámolót. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a benyújtott beszámolóval 
kapcsolatosan merül-e fel kérdés vagy észrevétel a bizottság tagjai részéről. (Nincs 
jelentkező.) Amennyiben nem, akkor nagyon szépen megköszönjük ezt a részletes 
beszámolót. Mivel további kérdés, észrevétel nem érkezett, nagyon szépen köszönjük, hogy 
befáradt, és további jó munkát kívánunk. (Dr. Varga Péter Pál: Köszönöm a lehetőséget.) Mi 
is köszönjük, hogy itt volt.  

Tájékoztató az öt látvány-csapatsportág mérkőzésein való rendfenntartás 
érdekében tett intézkedésről 

Soron következik az öt látvány-csapatsportág mérkőzésein való rendfenntartás 
érdekében tett intézkedésről szóló tájékoztató. Nem tudom, hogy az előterjesztők 
képviseletében itt vannak-e. (A napirendi pont előadói az ülésterembe érkeznek.) Ott elöl 
kellene helyet foglalni. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Annyit szeretnék kérni először, hogy 
amikor hozzászólnak, akkor mindenki mondja be a nevét a jegyzőkönyv számára, illetve azt, 
hogy melyik szövetségből jött, hogy a jegyzőkönyvvezető le tudja írni. Megkaptuk az írásos 
beszámolókat mindenki részéről. Ha kívánnak, akkor természetesen egy rövid kiegészítéssel 
élhetnek, utána lesznek a kérdések, és ha megvannak a kérdések, majd pedig természetesen a 
válaszok következnek, amennyiben kérdések merülnek majd fel a bizottság részéről. Nem 
tudom, hogy hogyan szeretnék, ki az, aki elkezdené, és akkor annak megfelelően szépen sorba 
mennénk, ha erre van lehetőség. Meg is adom a szót. Bemutatkozást kérnék szépen. 

Tájékoztatók a szövetségek részéről 

Samu István (Magyar Labdarúgó Szövetség)  

SAMU ISTVÁN biztonsági igazgató (Magyar Labdarúgó Szövetség): Samu István 
vagyok, az MLSZ biztonsági igazgatója. Tisztelt Elnök Úr! A Magyar Labdarúgó Szövetség 
múlt év november 26-án számolt be a bizottság előtt a Magyar Labdarúgó Szövetség által a 
stadionok biztonsági kérdéskörében tett intézkedésekről és az eseményekről. Ezt a jelentést 
kiegészítettem az azóta eltelt időszakban történt eseményekkel és intézkedésekkel, most csak 
a lényegre szeretnék kitérni, ami az elmúlt időszak alatt történt.  

Különösen arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a stadionbiztonsági projekt 
folytatódott, és most már odáig értünk a stadionbiztonsági projekt keretében, hogy a 
sportrendészeti nyilvántartás elkészült. Az Újpest, DVTK, Szombathelyi Haladás, a 
Kecskemét, a Budapesti Honvéd stadionjai az új biztonsági rendszerekkel üzemelnek, a Győri 
ETO-stadion fejlesztésének pedig az első fázisa fejeződött be, oda az eszközök le lettek 
szállítva, azokat még be kell szerelni, tehát az első fázisban tervezett fejlesztések 
végrehajtásra kerültek, a második fázisra kiírt pályázat pedig eredményhirdetésre vár. Mivel 
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nagyon fontos számunkra, hogy eredményes legyen a stadionbiztonsági projekt, felkészültünk 
egy B-verzióval, ha esetleg valami folytán nem lenne eredményes a pályáztatás, akkor tao-
pénzekből fogja az MLSZ megvalósítani a második fázist, de eredményhirdetés még nem 
történt, most erre várunk. Mindenesetre azért mondom, hogy van egy B-tervünk arra az esetre, 
hogy a fejlesztéseket határidőre be tudjuk fejezni. 

A másik dolog, hogy önök a statisztikából azt láthatják, hogy a november 26-án 
önökkel ismertetett statisztika óta eltelt időszakban úgy néz ki, hogy a hiányosságok és a 
felfedett szabályszegések szaporodtak a stadionokban, ugyanakkor azt tudom mondani, hogy 
még a szurkolóknak is az a véleménye, hogy kevesebb az esemény a stadionokban, mint volt. 
Akkor miért nagyobb a statisztika? Az MLSZ nagyon határozott intézkedéseket foganatosított 
azzal kapcsolatban, hogy megerősítse a szövetségi ellenőrzés rendszerét létszámában és 
módszerében is, ezért ez alapelvárás bizonyos esetekben, mint a rasszizmus esetében a 
zérótolerancia, tehát nem mehetnek el az ellenőrök emellett. Más esetben a pirotechnikai 
eszközök használatának darabszámra, mennyiségre, formájára jegyzőkönyvezve kell lennie 
minden alkalommal, tehát most a szövetségi ellenőrök olyan pontos jegyzőkönyveket adnak 
le, amelyek alapján a fegyelmi bizottság határozottan és konkrétan tud intézkedni. Ezért 
látható az, hogy a pirotechnikai eszközök számánál például itt van az, hogy 330 darab. 
Korábban sajnos az volt, hogy pár pirotechnikai eszköz nem is számított semminek a 
mérkőzéseken, de most mindez számít. 

Különösen határozott intézkedéseket foganatosított az MLSZ a sportszerűtlen, 
rasszista, antiszemita, kirekesztő megnyilvánulásokkal szemben, és ezzel kapcsolatban 
módosította a fegyelmi szabályzatát. Az előző beszámoló alkalmával azt mondtam, hogy ez 
folyamatban van. A fegyelmi szabályzat módosítása március végén befejeződött, és áprilistól 
élnek az új szigorú szabályok, ami azt jelenti, hogy az ilyen sportszerűtlen, rasszista, 
antiszemita megnyilvánulásokkal szemben a 10 000 forintos büntetési tételek megváltoztak: 
jelen pillanatban 300 000 forintnál kezdődnek, és tízmillió forintig tartanak ezek a büntetések. 
Az MLSZ második intézkedése pedig az volt, hogy kidolgozta a mérkőzések megszakításának 
rendszerét az ilyen esetekre, tehát amennyiben a felszólítások eredménytelenek maradnak, 
akkor megállításra kerül a mérkőzés, és második alkalommal felfüggesztésre kerül, harmadik 
alkalommal pedig befejezetté lesz nyilvánítva a mérkőzés annak az összes szankciójával, 
következményével együtt. (Révész Máriusz az ülésterembe érkezik.) Ezektől az 
intézkedésektől azt várjuk, hogy mind a nézők, mind pedig a klubok tudatába kerülnek annak, 
hogy ez az MLSZ által egy abszolút tiltott cselekedet, ami súlyos büntetésekkel jár. 
Egyébként nemcsak a nézők irányába szigorodtak meg a fegyelmi szabályzat rendelkezései, 
hanem ugyanúgy a sportszakemberekkel, tehát az edzőkkel – mint aki a csapat körül van – és 
a játékosokkal szemben is, ha ilyen cselekedeteket elkövetnek. Röviden ennyi volt a változás 
az előző jelentés óta. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Azt javaslom a bizottság tagjai számára, hogy ha egyenként 

mennénk végig, akkor könnyebb lesz mindenkinek a válaszadás. A bizottság tagjait 
kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatosan.  

 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Nem most. Először az MLSZ-szel kapcsolatban, és 

utána megyünk a többihez? 
 
ELNÖK: Azt javasoltam, hogy akkor egyenként érintsük a témákat. Az egészre 

vonatkozóan szeretnétek? Hogy menjen?  
 
SZALAY FERENC (Fidesz): Szerintem menjünk körbe, mert általános kérdésem 

lenne. 
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ELNÖK: Rendben, bocsánat; az elnököt leszavazták megint. (Derültség.) 

Parancsoljon! 

Lukács Zsuzsanna (Magyar Kézilabda Szövetség)  

LUKÁCS ZSUZSANNA ügyvezető igazgató (Magyar Kézilabda Szövetség): Lukács 
Zsuzsanna vagyok, a Magyar Kézilabda Szövetség ügyvezető igazgatója. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Képviselő Urak! Kérem, engedjék meg, hadd mutassam be Kabók József urat, a 
Kézilabda Szövetség biztonsági főnökét, illetve Éliás Gábor urat, a versenyigazgatónkat, akik 
a szövetségen belül a biztonsági kérdésekkel foglalkoznak. 

A Magyar Kézilabda Szövetség az elmúlt évben a jogszabályi változásoknak 
megfelelően elkészítette a biztonsági szabályzatát, és megtette azokat az intézkedéseket, 
amelyek elősegítik a nézőtéri biztonság kérdését, illetve szándékában áll – ahogy az MLSZ 
részéről is elhangzott – a rasszizmus elleni olyan lépéseket megtenni, amelyek azt gondolom, 
hogy elengedhetetlenek. Ennek az anyagát még nem küldtük meg a bizottságnak, ugyanis az 
elnökség azt még nem hagyta jóvá, de megkérném akkor a biztonsági főnök urat, hogy mind a 
biztonsági szabályzatról, a megtett intézkedésekről, illetve előzetesen a rasszizmus elleni 
szándékozott ténykérdésünkről egy kis rövid kiegészítőt tegyen. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon! 

Kabók József (Magyar Kézilabda Szövetség)  

KABÓK JÓZSEF (Magyar Kézilabda Szövetség): Tisztelt Elnök Úr! A Magyar 
Kézilabda Szövetség a biztonsági szabályzatban rögzítette a hatályos jogszabályok által előírt 
feltéteket, kialakította a biztonsági ellenőri rendszert. A kézilabda-mérkőzéseken zárt térben 
történnek ezek a mérkőzések, akárcsak a kosárlabda vagy más hasonló sportágak esetében is. 
Nagyon nagy figyelmet kívánunk fordítani a pirotechnikai eszközök kiszűrésére, mert nyilván 
tudjuk, hogy ez itt sokkal veszélyesebb, mint egy nyitottabb térben. A személyi feltételeket a 
Magyar Kézilabda Szövetség biztosította, a sportszervezetek kialakítottak egy tanácsadói 
rendszert, és ha bármilyen biztonsági kérdésben a szövetséghez fordulnak, akkor 
rendelkezésre állunk.  

Nagyon fontosnak tartjuk a rasszizmus elleni fellépést. A közeljövőben 
továbbképzéseket kívánunk tartani a sportszervezeteknek – játékvezetőknek, 
versenybíróknak –, ahol ezt szeretnénk teljesen bevezetni, illetve súlyosabb esetben 
szankcionálni. A Magyar Kézilabda Szövetség előtt két hatalmas feladat áll. Ebben az évben 
augusztusban férfi junior vb-t rendezünk, 2014-ben meg női Eb-t Horvátországgal közösen. 
Mindent el kell követnünk azért, hogy ezt a két világversenyt megfelelően előkészítsük, 
illetve biztonságosan lebonyolítsuk. Nagyon fontosnak tartjuk a válogatott mérkőzéseken, 
hogy példát mutassunk a sportszervezeteknek – egy kicsit a labdarúgásból is hoztunk 
tapasztalatot –, hogy hogyan kell megszervezni biztonságosan egy válogatott mérkőzést. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Tessék parancsolni! Van még valakinek hozzászólása? (Nincs jelentkező.) Ki 

a következő? 

Juhász Péter (Magyar Jégkorong Szövetség)  

JUHÁSZ PÉTER (Magyar Jégkorong Szövetség): Juhász Péter vagyok, a Magyar 
Jégkorong Szövetség versenybírósági titkára. Főtitkár úr az A csoportos világbajnokság, 
illetve az ezzel egy időben zajló éves kongresszus miatt nem tud részt venni az ülésen, így én 
fogom képviselni a jégkorong sportágat. 
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Tisztelt Bizottság! Tisztelt Tagok! A Jégkorong Szövetség is – a Kézilabda 
Szövetséghez hasonlóan – 2012 augusztusában megalkotta a biztonsági szabályzatát, és ezt az 
elnökség el is fogadta, amelyben a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a jégkorong 
sportág specifikusságához igazodva alkotta meg azokat a szabályokat, amelyeket a nézőknek 
mindenféleképpen be kell tartani a csarnokokban. A rendelet hatálya alá a MOL Liga-
mérkőzések, a magyar kupamérkőzések, a székesfehérvári csapat hazai EBEL-mérkőzései, 
valamint a válogatott mérkőzések tartoztak. Több mint 300 mérkőzés került minősítésre a 
sportrendezvényeket biztonsági szempontból minősítő bizottság által. (Szilágyi György az 
ülésterembe érkezik.) Itt a mérkőzések 95 százaléka normál minősítést kapott, és körülbelül 
5 százalék, a Fradi-Újpest mérkőzések, valamint a 2013. április 14-20. között megrendezésre 
kerülő Divízió I A csoportos világbajnokság mérkőzései kaptak. Szerencsés helyzetben 
vagyunk, ugyanis nézőtéri rasszizmusról nem beszélhetünk, a jégkorongszurkolók jellemzően 
jogkövető magatartást folytatnak a csarnokban, így se fegyelmi eljárás nem indult év közben 
egyik egyesület ellen sem, se pedig a válogatott mérkőzéseken nem történt kirívó eset. 

Egy dolgot szeretnék csak megjegyezni – szerintem az utánam szóló kosárlabda 
sportág nevében is –, ez pedig az, hogy a jogszabályi kötelezettség olyan terhet ró a sportágra, 
amelyet nagyon nehezen tudunk betartani. Itt szeretném kérni a döntéshozókat, ha ebben 
esetleg valamilyen változtatást lehetne eszközölni, ami pedig arra vonatkozik, hogy a 
mérkőzések megrendezése előtt 30 nappal kell a szempontrendszereket kitölteni, és azt a 
minősítő bizottságnak megküldeni, és a bizottság ezután dönt a mérkőzés normál, fokozott 
vagy kiemelt kockázatáról. Ezt a jégkorong sportág sajátossága miatt nagyon nehezen tudjuk 
teljesíteni, hiszen az alapszakasz mérkőzéseit követően a rájátszás mérkőzései körülbelül egy 
héttel előtte derülnek ki, így nagyon nehezen tudjuk teljesíteni ezeket a követelményeket. Ha 
ebben esetleg valamilyen változtatást lehetne kérni, akkor azt megköszönnénk. A 
Kosárlabdázók Szövetségével ezzel kapcsolatban már felvettük a fonalat, és megpróbálunk 
erre kitalálni valamilyen javaslatot. A minősítő bizottsági üléseken is többször szó volt erről. 
Bízunk benne, hogy ezzel kapcsolatban valamilyen előrelépés történik. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm.  

Bodnár Péter (Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége)  

BODNÁR PÉTER főtitkár (Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége): Bodnár 
Péter vagyok, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége főtitkára. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Az írásos anyagunk részletesen tartalmazza a Magyar Kosárlabdázók 
Országos Szövetsége elmúlt két évben a kosárlabda-sportrendezvények biztonsága érdekében 
tett intézkedéseit. Kettő évvel ezelőtt – még a kormányrendelet hatálybalépése előtt –, szintén 
e bizottság előtt megerősítettük, hogy egyetértünk a szigorodó feltételekkel, különös 
tekintettel arra, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége stratégiai programjának 
egyik elsődleges célja az, hogy a lehető legnépszerűbbé tegye a kosárlabda-mérkőzéseket. Ezt 
pedig nyilvánvalóan azzal tudjuk elérni, ha lehetővé tesszük azt, hogy olyan körülményeket 
teremtünk, hogy családok látogathassák a kosárlabda-rendezvényeket, ami jelenleg – bár jó 
úton haladunk, folyamatban vagyunk – azért még nem mindig alkalmas arra, hogy azon 
gyerekek vegyenek részt a hangulat miatt. Az elmúlt két évben a jogszabályi környezethez 
alkalmazkodva az MKOSZ elnöksége gyakorlatilag biztonsági szabályzatot alkotott és 
fogadott el, a biztonsági bizottság pedig az írásos anyagban megfelelő módon elkezdte a 
korábban a kosárlabdában rugalmasan kezelt, biztonsággal kapcsolatos előírások 
betartatásának folyamatát. Nagyon nagy örömhírnek számít az, hogy az első kezdeti év és az 
első nehézségek után a sportszervezetek kooperatívak lettek, megértették, hogy az egész az ő 
érdekükben is történik. Gyakorlatilag ez a bajnoki szezon, ami bár még nem ért véget, de 
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néhány héten belül véget ér, és látszik, hogy a sportszervezetek is mindent elkövetnek a 
nézőik, szurkolóik, illetve a sportolóik biztonsága érdekében.  

Szeretném azt kihangsúlyozni, hogy az MKOSZ-nek sosem a sportszervezetek 
büntetése volt a célja, és a szabályzataink módosítása a továbbiakban is abba az irányba megy 
el, hogy valóban a vétkesek kerüljenek szankcionálásra. A sportszervezeteket érdekeltté 
fogjuk abban tenni, hogy azonosítsák az elkövetőket, és a szankciókat bármilyen jogi 
formában kifejezetten a szabályszegők, a vétséget, kihágásokat elkövetők ellen szeretnénk 
foganatosítani, nem pedig a sportszervezeteink ellen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: A vízilabda részéről? 

Nemcsik Balázs (Magyar Vízilabda Szövetség)  

NEMCSIK BALÁZS főtitkár (Magyar Vízilabda Szövetség): Jó reggelt kívánok! 
Nemcsik Balázs vagyok, a Vízilabda Szövetség főtitkára. Az írásos anyagunkat mi is csak 
annyiban szeretnénk kiegészíteni, hogy a Vízilabda Szövetség tényleg nagyon büszke arra, 
hogy a vízilabda-események családi eseménynek tekinthetőek, tehát nagyon-nagyon ritka és 
nem jellemző az a fajta akár agresszív megnyilvánulás, akár olyan szurkolói viselkedési 
formák, amelyek esetlegesen más sportágakban láthatóak. Ennek azért nyilván az is az oka, 
hogy ez egy alapvetően családi esemény. Egy normál OB I-es bajnoki mérkőzés 
látogatottsága – itt a rangadókat vegyük ki egy pillanatra – leginkább a sportághoz, a 
csapatokhoz közel állókra, mondhatni, a rokonokból, barátokból összejövő közönségre 
korlátozódik, és ezenfelül vannak azok a rangadók, nagymérkőzések, ahol akár több ezres a 
látogatói létszám. Az uszodai kultúra és a vízilabda hagyományai miatt azonban nem jellemző 
az, hogy bármilyen agresszív vagy durvább megnyilvánulás lenne a nézőtéren, ezért tényleg 
azt tudjuk mondani, hogy egy vízilabda bajnoki mérkőzés az valóban egy családias hangulatú 
esemény. 

Ami nálunk is komoly kihívást jelent, azok a nagyesemények. A jövő évben, 2014-ben 
Európa-bajnokság lesz a Hajós Alfréd uszodában, ahogy 2001-ben is volt, amikorra ugyanúgy 
nagy, 8 ezres lelátókat szeretnénk építeni. Nyilvánvalóan ahol már ekkora nézőközönség jön 
össze egy héten vagy két héten keresztül, ott már nagyon komolyan kell venni azokat a 
biztonsági előírásokat, intézkedéseket, amelyekről természetesen a szövetség az ilyen 
eseményeknél rendelkezik, hiszen nem is feltétlenül az atrocitások miatt, de egy ekkora 
tömegre azért nyilván nagyon kell vigyázni, akár – hogy mást ne mondjak – rossz időjárási 
körülmények közepette egy jó kiürítési tervvel kell rendelkezni. Mindig ez a kritikus a 
vízilabdában, hogy vannak olyan uszodák, amelyek nem megfelelően üríthetők ki, ezért több 
olyan kapacitáskorlátozás is volt az elmúlt években – BVSC uszoda, Kőér Utcai Uszoda, 
Komjádi Uszoda –, ahol a katasztrófavédelem vagy a rendőrség azt a határozatot hozta, hogy 
nem lehet teljes létszámmal, tehát az uszoda teljes befogadóképességével látogatni az 
eseményeket, hanem korlátozni szükséges ezeket. Ilyen esetekben mindig valamilyen 
biztonságtechnikai átépítés volt szükséges ahhoz, hogy újra teljes kapacitással üzemelhessen 
például a Komjádi Uszoda. A mi sportágunkban főleg ezek a kihívások, hogy az uszodákat, 
amelyek nem mindig vadonatújak, hanem részben inkább már azért a ’70-es, ’80-as években 
épültek, olyan állapotba kell hozni, hogy az az odalátogatóknak biztonságos létesítményt 
jelentsen, tehát biztonságos legyen ott egy mérkőzést akár több százan, több ezren megnézni. 
(Becsó Zsolt az ülésterembe érkezik.) A másik oldalról viszont az uszodai hangulat vagy a 
mérkőzések hangulata valóban olyan, amilyet szeretnénk. A mi részünkről ezek a 
legfontosabbak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítéseket. A bizottság tagjai részéről 

kérdezem, hogy ki kíván hozzászólni. Varga László! 



- 13 - 

Kérdések, hozzászólások, reagálások 

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Köszönöm a szót, elnök úr. Azért 
voltam egy picit zavarban az elején, rögtön az MLSZ biztonsági beszámolója után, mert 
nyilvánvalóan azt mondjuk el, hogy azok a jelenségek, amelyek miatt a szurkolói 
rendszabályok kialakítása, ez a fajta törvényhozási gyakorlat, ami a kormányváltás után is –
 részint előtte – kialakult, elsősorban a labdarúgáshoz kapcsolódnak. Nyilván ahogy az 
emlékeimben kutakodok, az utóbbi 5-10 évből talán emlékszem egy komolyabb rendbontásra 
egy kosárlabda-mérkőzésen meg talán egy Újpest-Ferencváros jégkorongmeccsen, amikor a 
Ferencváros NB II-es volt, de nagyon másra, főleg vízilabda tekintetében, de egyébként 
kézilabda tekintetében sem emlékszem, azok a jelenségek tehát, amelyek időről időre 
visszatértek, sajnos elsősorban a labdarúgáshoz kötődtek.  

Azt a törekvést, amelyet a törvényhozás, tehát az előterjesztések, illetve a 
szakszövetségek belső szabályzatai kapcsán megfogalmaztak, tehát hogy a rasszizmus ellen 
fel kell lépni, a kirekesztő jelenségek ellen fel kell lépni, maximálisan támogatom 
személyesen is, és ezt egyébként az MSZP nevében is tudom mondani. 2009-ben már 
elfogadott egy úgymond salátatörvényt, egy jogszabálycsomagot az akkori kormány idején a 
kormánytöbbség. Én úgy értékeltem, hogy az akkori tartalom azért nagyjából rendet tett a 
helyzetben, tehát ha visszaemlékszünk, 2009 óta olyan nagyon-nagyon komoly szurkolói 
rendbontásra talán nem került sor az országban; akkor volt olyan NB I-es labdarúgó-
mérkőzés, ami félbe is szakadt, de azóta talán nem történt ilyen, ha emlékeim nem csalnak. 
Ezzel együtt éreztem azt a törekvést a kormány és a kormánypártok részéről, hogy egy új 
keretbe foglalják a szurkolói rendbontásokkal kapcsolatos jogszabályi hátteret. Ez megtörtént.  

Ebben az időszakban személyesen én is, de képviselőtársaim is sok módosító 
indítványt nyújtottunk be az ezzel kapcsolatos jogszabályokhoz. Azt hiszem, hogy 
életszerűbbé tettük volna ezekkel a módosító indítványokkal az előterjesztéseket. Vagyunk 
többen a bizottságban, akik aktív sporteseményre járók vagyunk. Én elsősorban labdarúgó-
mérkőzésre járok, azt hiszem, hogy kicsit értem a szurkolói lélek dolgait, egyeztettem és 
beszéltem is nagyon sok mindenkivel ebben az időszakban, amikor ezek a jogszabályok 
megalkotásra kerültek, és nyilván ebből fakadnak a kérdéseim, és ezek elsősorban a 
labdarúgással kapcsolatosak. Elnézést a többiektől, hogy tőlük nem kérdezek, de ez az a 
témakör és ez az a kör, ami igazán érint a hétköznapokban is. Egyrészről amikor a szurkolói 
rendbontásokkal, a huliganizmussal kapcsolatos jogszabályok elfogadásra kerültek, 
folyamatos kritika érte részint a kormánypártokat abban a tekintetben, hogy mennyire 
építették bele a szurkolói észrevételeket a törvényjavaslatokba. Ekkor még nagyon komoly 
aggályokat fogalmazott meg a Szurkolói Iroda is az előterjesztésekkel kapcsolatban. Ha jól 
tudom, volt egy részletes, szakmailag kidolgozott javaslat is arra, hogyan kellene módosítani 
az előterjesztéseket.  

Azt szeretném kérdezni, hogy most mi a helyzet ezzel. A gyakorlati működés, az 
elmúlt fél-egy év után látják-e az esélyét annak, hogy akár a szurkolókkal egyeztetve olyan 
módosítások történjenek a jogszabályi háttérben, amelyek lehetővé teszik, hogy azokon a 
helyeken is ott legyenek a szurkolók – akiknek egy része ma bojkottálja egyébként a 
futballmérkőzésekre járást –, ahol már bevezetésre került a beléptető rendszer. Ez több 
területen érezhető, és azt hiszem, hogy több tábor tekintetében romlott a szurkolók által keltett 
hangulat, a mérkőzések hangulata. Nem lehet szerintem senkinek az érdeke, hogy ez tovább 
folytatódjon. Van-e esély egy újabb csomagra? Esetleg az MLSZ illetékesei tudnak-e 
koordinálni úgy a szurkolókkal, hogy egy közös javaslat kerüljön az Országgyűlés asztalára? 
A második kérdésem, hogy azzal kapcsolatban, hogy az átlagnézőszám az NB I-ben több mint 
ezer fővel csökkent a néhány héttel ezelőtti adatok szerint, érzik-e azt, hogy egyébként 
ezeknek az ügyeknek van ebben szerepük. Nyilván egy-két mérkőzésen van örvendetes 
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nézőszám, van jó hangulat, de nagy átlagban igen siralmas hangulatú mérkőzések is vannak. 
Van-e szerepe ennek a jogszabályalkotásnak ebben?  

Az ellenőri jelentésekre kérdeznék rá harmadikként. Azt nagyon határozottan 
elmondtam, és ezt még egyszer hangsúlyozom, hogy a rasszista, kirekesztő történetekben 
nagyon határozottan kell fellépni. Úgy érzékelem, hogy jogszabályi háttér lett volna eddig is a 
határozott fellépésre. Sose késő, tehát minél erőteljesebben, minél hatékonyabban kell ezt 
csinálni, de azért arra figyelni kell, hogy sokszor elhangzik, hogy a színház és a mozi 
egyébként mennyire színvonalas szórakozást nyújt ezreknek az országban, és egyébként 
milyen biztonságos, de egy labdarúgó-mérkőzés az nem színház. Nyilván ennek kapcsán 
vannak keményebb, lehet, hogy pici sportszerűtlenségbe is hajló megnyilvánulások, amik 
ugyan nem tartoznak a rasszizmus és a kirekesztés kategóriájába, de elhangzanak egy-egy 
mérkőzésen. Én a második kategóriával picit megengedőbb vagyok a magam részéről, tehát 
egy igazán heves, jó hangulatú, szurkolói szempontból is érdekes futballmérkőzésen bizony 
elhangzanak olyan dolgok, amilyenek lehet, hogy egy színházban nem történnek meg, de 
talán ez meg a velejárója ennek a dolognak; a jelentésekből hallottam az utóbbi hetekben 
olyanokat, amik lehet, hogy számomra akár el is férnek egy-egy mérkőzésen.  

Milyen módon dolgoznak? Az ellenőrök beleírnak valamit a jelentésbe, vagy van 
emögött hangfelvétel? Milyen módon történnek meg ezek a jelentések? Én láttam például egy 
Diósgyőr-Ferencváros mérkőzés után egy olyan ellenőri kitételt, ahogy szerintem Diósgyőr-
szurkolók nem szoktak szurkolni; nem azért, máshogy jön ki a ritmusa annak a konkrét 
dolognak. Nem tudom, hogy mi van emögött, én kíváncsi lennék, hogy ezzel kapcsolatban mi 
a véleménye. Mondom még egyszer: a rasszizmus és a kirekesztés ellen fel kell lépni, csak azt 
hiszem, hogy nagyon durván átesünk a ló másik oldalára. 

A beléptető kapuk az utolsó kérdésem, és utána nem fárasztanám tovább önöket. 
Milyen méretek és milyen szabványok alapján kerültek ezek kiépítésre? Én úgy érzékelem 
több helyen, konkrétan mondom, hogy keskenyek, nehézkes egyébként a bejutás sok helyen a 
mérkőzésekre. Vannak olyanok, tisztesen megtermett szurkolók, mérkőzésre látogatók, és 
egyébként nem is annyira nagyon nagy darab emberek, akik már 90-100 kiló környékén 
nehezen fordulnak be ezeken a kapukon. Lehet-e ezen változtatni, van-e ebben gondolkodás 
legalább a később kiépítendő kapuk kapcsán, mert szerintem ez problémát okoz.  

Negyedszerre fogom hangsúlyozni, de még egyszer elmondom: az UEFA és a FIFA 
által támogatott rasszizmus elleni fellépést hangsúlyosnak tartom, de a túlzottan színháziassá 
tett futballhangulatot nem gondolom fontosnak. Ez Angliában is többször elhangzott már, 
hogy a ’90-es évek eleje óta fokozatosan alakul át ez a hangulat, mások is járnak 
futballmérkőzésre ott, mint két évtizede, ami azért szerintem nem egy feltétlenül jó irány. Van 
egy sajátos magyar szurkolói kultúra, ami néha még a rossz színvonal mellett is olyan 
hangulatot teremt, ami miatt szívesen eljárt az ember. Én félek attól, hogy ugyan rengeteg 
stadion és új létesítmény épül ki – ennek a politikai megítélésébe most nem megyek bele, 
mert nyilván ez is megérne egy misét –, de attól végképp félek, hogy tízmilliárdok mennek el 
létesítményfejlesztésre, és a vége az, hogy egyébként csökken az átlag-nézőszám, még ha 
egy-egy nagy meccs van is. Szurkolói csoportok bojkottálnak ugyanis mérkőzéseket az új 
rendszer miatt, merthogy egyébként problémásabb mérkőzésre járni ilyen szempontból, és a 
hangulat is, mint olyan, megváltozik a meccseken, ezt meg nem szeretném. Úgy legyünk 
szerintem európaiak, hogy ezt a sajátosan magyar szurkolói kultúrát megőrizzük, úgy, hogy a 
rasszizmus és a kirekesztés ellen pedig fellépünk. Ennek kapcsán tettem volna fel ezt a négy, 
kicsit terjengősre nyúló kérdést. (Zakó László: Meglehetősen.) Ennyi első körben, köszönöm. 

 
ELNÖK: Szilágyi képviselő úr következik. 
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SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Biztos, hogy sok 
mindenben nem értünk egyet a Magyar Labdarúgó Szövetséggel, meg a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom alapból nem ért egyet abban, hogy ha azt mondjuk, hogy a 
magyar labdarúgást vesszük alapul – a magyar labdarúgás egészének nagyon fontos 
sarokkövei, nagyon fontos résztvevői vannak –, és a mi megítélésünk szerint az egyik 
legfontosabb résztvevő a szurkoló, tehát a szurkolót meg kellene becsülni, a Magyar 
Labdarúgó Szövetség részéről pedig az elmúlt időszakban nem ezt tapasztaltuk. Mi úgy 
látjuk, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség egy szükséges rossznak tekinti a magyar 
labdarúgó-szurkolókat, akiknek egy dolguk van, fizessék be a belépőjegyet, mert az bevételt 
jelent, és utána pedig minden mást elkerülnek velük kapcsolatosan. Ennek tudható be 
egyébként az is, amit itt képviselőtársam mondott, hogy a szurkolói kártya bevezetésével 
kapcsolatban felhívtuk a figyelmet, hogy meg kellett volna csak nézni az MLSZ által 
állandóan hivatkozott nemzetközi példákat, meg kellett volna nézni, hogy amikor 
Olaszországban bevezették a szurkolói kártyát, akkor Olaszországban mennyivel csökkent a 
nézőszám – drasztikusan csökkent a nézőszám egyébként Olaszországban is –, és meg kell 
nézni azokat a nemzetközi példákat, amikre mi is felhívtuk a figyelmet. Érdekes volt 
egyébként, hogy pont a Kosárlabdázók Szövetségének képviselőjétől hallottuk azt az 
alapelvet, amit mi is alapelvként hangsúlyozunk folyamatosan: nem a sportszervezeteket 
kellene büntetni, nem a normális szurkolókat kellene büntetni, és megnehezíteni nekik, hogy 
kijárjanak mérkőzésre, hanem akkor az angliai példát követve az elkövetőket kellene 
beazonosítani, és az elkövetőket kellene megbüntetni. Érdekes módon a legegyszerűbb 
dologhoz, amit elmondtunk, nem kellene egyébként szurkolói kártya bevezetése és hasonlók, 
nem kellene elüldözni a normális embereket, nem kellene olyan helyzetet létrehozni, hogy 
adott esetben, ha valaki ki szeretné vinni a barátját egy mérkőzésre, és ő nem jár rendszeresen 
mérkőzésre, akkor azt ne tudja kivinni, mert szurkolói kártyát kell kiváltani. Tudnék önnek 
olyan példákat sorolni akár Ferencváros-mérkőzésről egy Vasas-szurkolóval kapcsolatban, 
akinek egyébként az ősei a Ferencvároshoz szorosan kötődnek – az egyik ismerősömről, 
Száger Csabáról van szó –, hiszen a Népligetben egy pálya van elnevezve az ő nagypapájáról, 
aki a Ferencvároshoz köthető volt. Amikor szeretett volna kimenni a fiával tavaly az utolsó 
Ferencváros-mérkőzésre Vasas-szurkolóként, mert úgy érezte, hogy az lehet, hogy érdekes 
lesz a gyereknek, akkor nem tudott bemenni, mert nem volt szurkolói kártyája, és hiába 
mondta, hogy ő Száger Mihály leszármazottja, nem engedték be. Ez nonszensz. Semmit nem 
csinált volna.  

Azt kellene elérni, mint ami Angliában is van: beazonosítani az elkövetőt. Nem a 
stadionba nehéz bejutni Angliában, hanem ha valaki rendbontást követ el, annak a stadionból 
nehéz kijutnia; minden más normális ember kijut onnan, de aki elkövette, az nem. Utána 
pedig nem kell külön feltalálni a spanyolviaszt, ha Angliában valakit kitiltanak egy 
mérkőzésről, nem kell olyan rendszereket felépíteni, hogy az az ember ne mehessen be 
álbajuszban, álszakálban vagy másnak a nevével, hanem egyszerűen azért nem mennek be, 
mert olyan törvények vannak érvényben, hogy akit egyszer kitiltottak, és utána belép a stadion 
területére a kitiltás ideje alatt, ha nem követ el semmit, akkor is börtönbüntetés jár neki. 
Persze, hogy nem mennek be! Ezek sokkal egyszerűbb dolgok lennének, mint súlyos 
százmilliókat beleölni például ezekbe a dolgokba.  

Azt is javasoltuk többször, egyébként itt a sportbizottság előtt is, hogy esetleg a 
sportbizottság is meghallgathatná a szurkolói szervezeteket. Vannak ma Magyarországon 
teljesen hivatalosan bejegyzett szurkolói szervezetek; minden egyes nagyobb klubnak van 
olyan szurkolói klubja, olyan szurkolói egyesülete, akivel le lehetne ülni, és meg lehetne 
hallgatni az ő véleményüket is, hogy vajon az ő véleményük szerint miért nincs 
Magyarországon nagy nézőszám. Elsődlegesen nem a szurkolóknak köszönhető, hogy nincs 
nagy nézőszám.  
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Nézzünk már végre szembe a tényekkel! Ha az lenne a problémájuk mondjuk a 
szurkolóknak, hogy esetleg trágár kifejezéseket hallanak, vagy egy-egy mérkőzésre nem 
mennek ki, ami kockázatosabb, akkor egy Ferencváros–Újpest mérkőzésen nem lenne néző. 
Mi látható? Pont a fordítottja. Az látható, hogy egy Ferencváros–Újpest mérkőzésen teltház 
van, vagy egy rangadón, amikor például Ferencváros lement legutóbb Diósgyőrbe, teltház 
volt. Kérem, a tények pont mást mondanak, mint amit önök állítanak! Aztán az is kérdésem 
lenne, hogy az MLSZ mostanában elkezdett követni egy olyan szemléletet, amivel súlyos 
büntetéseket szór ki minden egyes egyesületnek minden egyes bajnoki forduló után, olyan 
dolgokért, ami valóban nem kapcsolódik a rasszizmushoz véleményem szerint, nem 
kapcsolódik semmiféle kirekesztéshez, egy dologhoz kapcsolódik, az ősidők óta meglévő, 
egymással vetélkedő szurkolói csoportok zrikálódásához. Meg kellene húzni egy határvonalat. 
Gondolom, önök nem nézték, mert szurkolók állították össze, de ha felmennek az internetre, 
akkor ott láthatnak egy olyan videó-összeállítást, amely egy európai körképet mutat önöknek 
arról, hogy vajon Angliában, vajon Németországban, vajon Spanyolországban, vajon 
Olaszországban mennyi pénzbüntetést adnának önök azoknak a szurkolói csoportoknak, akik 
ugyanolyan rigmusokat mondanak ott kint, mint amit itthon mond egy Ferencváros–Újpest-
szurkolótábor egymásnak vagy egy Diósgyőr–Újpest, vagy sorolhatnánk az egyesületeket. 
Önök egy olyan helyzetben, amikor a magyar állam komoly erőfeszítéseket tesz annak 
érdekében, hogy az egyesületek egyáltalán finanszírozni tudják a működésüket, hogy 
egyáltalán sport lehessen Magyarországon, súlyos büntetéseket adnak, elvileg, én azt 
mondom, hogy nem megfelelő szempontok alapján.  

Aztán még kérdés itt az, hogy ön azt is mondta, hogy minden rendben van, 
biztonságtechnikai szempontból megfelelnek a magyar stadionok. Csak egy kérdésem lenne 
azzal kapcsolatban, hogy megfelelnek-e. Az önök szabályzatában benne van, egy 
kormányrendeletben benne van, a tűzoltóság előírt szabályzataiban benne van egyetlenegy 
egyszerű dolog, hogy minden egyes stadionban csak úgy lehet mérkőzést rendezni, hogy ha –
 és fel vannak sorolva azok az előírások, amik alapelőírások. Ezek közé tartozik a 
szünetmentes áramforrás. Megkérdezem, hogy az összes NB I-es mérkőzésen, mert tudnia 
kell, én feltettem a miniszter asszonynak egy írásbeli kérdést, ő nem tudott erre válaszolni, 
hanem azt mondta, hogy forduljak a rendőrséghez. Oda is fordultam, a 
Belügyminisztériumhoz is fordultam ezzel a kérdéssel, mert ők engedélyeztetik a pályákat. 
Ön szerint minden egyes stadionban van szünetmentes áramforrás? Én egyet tudok, ahol 
nincs: Újpesten. Újpesten mérkőzéseket rendeznek, és Újpesten évek óta nincs szünetmentes 
áramforrás, és a rendőrség, önök és mindenki engedélyezi ebben a stadionban a mérkőzések 
megtartását. Megkérdezem öntől, hogy ha egy olyan előre nem látható esemény történne, mint 
mondjuk a Ferencváros–Videoton-mérkőzés alatt, amikor lecsapott a vihar, és a nézők, a 
szurkolók menekültek ki a stadionból, ha Újpesten egy ilyen történés közben elmegy a 
világítás is, és ez azt jelenti, hogy akkor nincs hangosbemondó, sötétben kellene lemenni az 
embereknek – aki ismeri az újpesti pályát, az tudja, hogy a szurkolótábor mögött egy közel 
60 fokos nagyon meredek lépcső van –, ha ott bármilyen baleset történik, akkor ki lesz érte a 
felelős. És önök folyamatosan engedélyezik. Az alap nincs meg, az alap biztonsági dolgok 
nincsenek tehát meg. 

Aztán az én véleményem szerint az alaphoz tartozik az is, hogy ha kimegy egy 
szurkoló egy mérkőzésre, akkor ott minden szinten megbecsüljék, tehát a 
sportteljesítménnyel, a kiszolgálással, és úgy érezze, hogy őt itt szívesen látják. Ha önök 
közül valaki egyszer nem a VIP-páholyba menne be, hanem venne egy egyszerű jegyet, 
egyszerű szurkolóként menne be egy mérkőzésre, és kivinné mondjuk a feleségét, akkor azzal 
találkozna, hogy a Magyarországon lévő biztonsági cégek nagy része – tisztelet a kivételnek –
 úgy bánik a szurkolókkal, mintha a kutyája lenne: úgy beszél velük, úgy motozza meg őket, 
úgy ellenőrzi a jegyét és hasonlók. Most már odáig elmentünk – erre is kíváncsi lennék, hogy 
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erről mi a véleménye –, hogy a Győr–Videoton-mérkőzésen azt láthatjuk, hogy a 
biztonságtechnikai, biztonsági cég emberei játékosokat lökdösnek, és játékosokkal 
verekszenek. Ön szerint például ez elfogadható ma Magyarországon, attól függetlenül, hogy 
ők a játékvezetőt védik vagy nem védik? Védeniük kell a játékvezetőt, de azt, hogy 
lökdössenek játékosokat, vagy játékosokkal verekedjenek, elképzelhetetlennek tartom én saját 
magam. Ezeket a dolgokat tehát meg kellene valósítani, és majd utána lehetne egy magasabb 
szintre lépni, csak ennél a magasabb szintnél is az én véleményem szerint azzal azért 
foglalkozni kellene – ahogy képviselőtársam is itt elmondta –, hogy nehogy átessünk a ló 
túloldalára. 

Tanuljunk megint a külföldiektől! Csak két dolgot említek önnek. Sir Alex Ferguson, 
aki most búcsúzott el, azt mondta ezelőtt egy évvel, hogy több bérletet már nem tudnak eladni 
a Manchester Unitednél, tehát több ember nem fér be a stadionba, jobb focit nem tudnak 
játszani, viszont hangulat nincs, tehát megszűnt a hangulat, és ő mindenképpen azt mondta, 
hogy ez nem jó. A Barcelona-mérkőzésen – nem tudom, mennyire emlékeztek –, felhívták a 
nézők figyelmét, hogy szurkoljanak, mert nagyon nagy szükségük van arra, hogy a BL-be 
tovább tudjanak menni, mert ott is egy olyan hangulat alakult ki, hogy megszűnt a labdarúgó-
mérkőzéseknek az a varázsa, ami fontos lenne. Ehhez tartozik például mondjuk a 
pirotechnikai eszközöknek a használata. A pirotechnikai eszközökre, ha egy külföldi 
mérkőzést nézünk, az összes riporter lelkendezve mondja, hogy hú, micsoda látvány, hogy 
néz ki, amikor egy stadionban meggyulladnak a pirotechnikai dolgok, nálunk meg 
meggyújtanak egy csillagszórót, és abban a pillanatban büntetés van, és ez már akkor 
huliganizmus és hasonlók. Ezek hozzátartoznak a mérkőzéshez. Lehetne egyébként a 
pirotechnikai eszközöknél is megnézni a külföldi példákat. Olaszországban úgy lehet 
használni pirotechnikai eszközöket, hogy az állam által gyártott pirotechnikai eszközöket, 
amik biztonságosak, lehet használni, minden mást súlyos és szigorú büntetés alá vonnak. Ez 
például lehetne egy megoldás az én véleményem szerint. 

Összefoglalva: szerintem az kellene, hogy minél inkább megnézzük, hogy a 
szurkolóknak jobbá tegyük a mérkőzésre járást, minél jobban kiszolgáljuk őket, minél jobban 
védjük őket mindennel, de ehhez az alapokat kellene megteremteni. A kérdéseim tehát még 
egyszer, hogy megvan-e mindenhol például csak a szünetmentes áramforrás, megvannak-e az 
alap biztonságtechnikai felszerelések minden egyes stadionban ön szerint, mert más 
stadionokról már nem beszéltem. Szünetmentes áramforrás nélkül lehet, az Eger viszont még 
nem játszhatott egyetlenegy mérkőzést sem otthon ebben az idényben, mert nincs világítása. 
Ezek nagyon fontos kérdések. Nem gondolkoznak-e azon, hogy a szurkolói kártyát mégis 
átértékeljék? Hogy ne essünk át a ló túloldalára, hogy ne csak mindig a labdarúgásról 
beszéljek, arról, hogy egy-egy biztonságtechnikai cég mit engedhet meg magának, 
emlékezzünk csak a szolnoki kosárlabda-mérkőzés eseményeire, ahol magyar zászlót és 
székely zászlót nem engedtek be, ezzel szerintem megsértve azokat a szurkolókat, akik 
hűségesen kitartottak a Szolnok mellett éveken keresztül. Teljesen mindegy, hogy ki hozta ezt 
a rendelkezést, ezzel megint semmibe vették azokat a magyar szurkolókat, akikért ez az egész 
sport kellene, hogy legyen.  

Kérném, hogy ezekre válaszoljon! Remélem, hogy pozitív változások lesznek az 
elkövetkezendő időszakban, és nem bűnözőként fogják kezelni azokat az embereket, akik nem 
érdemlik meg; akik megérdemlik egy mérkőzésen, hogy bűnözőként kezeljék, azt kezeljék 
bűnözőként, de akik nem érdemlik meg, azokat ne kriminalizálják előre. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm a kimerítő, hosszú választ, képviselő úr. Szalay Ferenc képviselő 

úrnak adom meg a szót. Parancsoljon! 
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SZALAY FERENC (Fidesz): Megpróbálok nem csak a labdarúgásról beszélni 
(Derültség.), de nem azért, mert nem tudnék és nem szeretnék, hanem mert teljesen kimerítő 
volt; engem teljesen kimerített. (Derültség.) Azt gondolom tehát, hogy ha a labdarúgásban a 
minőség olyan szinten lesz, mint a kézilabdában vagy a vízilabdában, akkor egészen biztos, 
hogy a nézők nem fogják bojkottálni a mérkőzéseket. Ha valamely mérkőzést bojkottálnak 
nézők, akkor azok nem a sport miatt mennek ki, hanem a balhé miatt mennek ki. Szeretném 
nagyon-nagyon komolyan mondani, hogy a sport az nem a szurkolók miatt van, hanem a 
szurkolókért van. Ez két különböző dolog, mert akkor is van sport, ha nincs szurkoló, meg 
akkor is, ha van. Azt gondolom, hogy a minőségi sport vonzza a szurkolót, a nem minőségi 
sport pedig taszítja és dühíti a szurkolót. 

A kirekesztés és a rasszizmus kérdésével kapcsolatban azért egy dolgot hozzátennék 
még. Családi eseménnyé kell varázsolni a sportrendezvényeket; ha a családi események 
között lehet szerepeltetni a sportrendezvényeket, akkor értük el az igazi eredményt. Azt 
hiszem, hogy a mérkőzéseken olyan körülményeket kell teremteni, hogy oda a kisgyereket, az 
anyukát, a nagymamát, bárkit ki lehessen vinni, ahol örömmel tud szurkolni, nem pedig 
vadállatok között, nem pedig borzasztó körülmények között, hihetetlenül trágár szurkolók 
között kell esetleg családokat meccsekre, mérkőzésekre vinni. A nemzetközi példát érdemes 
ez ügyben megnézni akár kézilabdában, akár kosárlabdában, akár vízilabdában, de még 
labdarúgásban, jégkorongban is: semmiféle különleges probléma nincs, ha ezeket az elveket –
 mégpedig azokat, hogy a játékvezető a helyzet magaslatán van – követjük.  

Az egyik kérdésem az, hogy hol tart a játékvezetők képzése, és hol tart a játékvezetők 
védelme ebben az öt sportágban, mert ha a játékvezetők nem hergelik fel a közönséget, akkor 
nagyon-nagyon sok problémát megoldunk. A nemzetközi mérkőzések tapasztalatai szerint a 
játékvezetővel szemben nincs játékosvélemény, nincs edzővélemény úgy, hogy ne legyen 
szankció; abban a pillanatban szankcionálják, ha a játékvezető véleményét valaki 
megkérdőjelezi, és nincs is ekkora balhé, mint ahogy sok esetben nálunk. A másik: egészen 
biztos vagyok abban, hogy a szankciókat úgy kell tudni használni, mint ahogy Bodnár főtitkár 
úr elmondta, hogy nem ellene, hanem mellette a dolgoknak, és csak akkor, ha az valóban 
jogszerű, és valóban segíti a dolgokat. Körmendi esetet mondok a kosárlabdáról. Körmend 
nemzetközi mérkőzésein nincsen probléma, a hazai mérkőzésein viszont állandóan.  

Nagyon fontos, hogy a létesítmények milyen állapotban vannak. Ez a második kérdés, 
hogy a létesítmények képesek-e azt a felelősséget viselni, hogy elszeparálják rendesen a 
szurkolót a csapattól, hogy tényleg meg lehet-e teremteni azokat a körülményeket, hogy a 
szurkoló ne tudjon, ne adj isten, bármiféle nem normális viselkedéssel mérkőzést zavarni, 
berohanni, megütni a bírót, nem tudom pontosan, ne adj isten, szotyolás zacskóval dobálni a 
partjelzőt. Azt gondolom tehát, hogy ezek a kérdések megint csak nagyon-nagyon fontosak. 

A másik, a stadionépítések kapcsán: valóban lehet Szilágyi úrnak abban igaza, hogy 
túl bonyolult a beléptető rendszer, de én bízom benne, hogy az új stadionokban kevésbé lesz 
bonyolult. Lehet, hogy igaz az, hogy a szurkolói kártya megint csak túl bonyolulttá teszi a 
rendszert, de Magyarországon élünk; először el kell kezdenünk valamit nagyon-nagyon 
szigorúan, és csak utána lehet továbbmenni ezekben a lépésekben. Lehet enyhíteni dolgokon, 
de nem lehet nagyon-nagyon alacsonyan kezdeni. Azt nagyon fontosnak tartom, hogy a 
szurkolók véleményét ki lehessen kérni, csak nehogy megforduljon megint a világ, nehogy 
fordítva üljünk a lóra. Még egyszer mondom: a szurkolók kiszolgálásának tökéletesnek kell 
lennie, de egészen biztos vagyok abban, hogy a szurkolók véleménye egészen más, mint amit 
a sportvezetők vagy a mérkőzés biztonsági rendszerét felügyelők el tudnak képzelni.  

A nemzetközi tapasztalatokat hoznám fel utoljára. Azt gondolom, hogy azt kellene 
tudnunk látni, és akkor szerethető igazából bármely sportág, ha alatta épül az utánpótlása. Ha 
egy csapatban vagy bármely sportágban a hazai játékos, a magyar játékos nagyon-nagyon 
komoly felkészültséggel ott van a pályán, és az ő eredménye húzza a csapat eredményességét, 
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akkor máshogyan ítélik meg azt a csapatot. Persze lehet mondani nagy nemzetközi szintű 
csapatokat, angolokat különösen, hogy nem is volt angol játékos, meg nem mondom, melyik 
labdarúgócsapatban – tudok kosárlabdában is ilyet mondani –, de azt gondolom, hogy 
zömében a világban a jól szereplő csapatokban nagyon sok hazai, a nemzetből való játékos 
van. A legvégén a vízilabdát említeném. Teljesen egyetértek abban, hogy a vízilabda-
mérkőzéseken érdekes módon nincsen különösebb feszültség, különösebb probléma, de a 
legkevesebb akkor volt, amikor a tavaszi-őszi mérkőzések voltak, és szabad téren is játszottak 
vízilabda-mérkőzést, nem keveset, mert az akkor gyakorlatilag egy olyan népszórakoztató 
rendszer volt, hogy a strandokra kivonult emberek tömegei nézték a vízilabdát, és nagyon-
nagyon boldogok voltak, hogy vízilabda-mérkőzés van. Most ez kevésbé van így; most is 
rend van, de én félek attól, hogy azért van rend, mert nem látják rendesen a mérkőzést, mert 
minden a víz alatt zajlik, és így sokaknak fogalma nincs, hogy igazából mi is történik a 
vízilabda-mérkőzéseken (Derültség.), de ez már csak szubjektív vélemény volt, tehát ezt 
véletlen se szeretném általánosításként használni. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Zakó László alelnök úr, öné a szó. 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Vadai Ágnes képviselő asszony rögtön 

elhagyta a bizottsági ülést, mihelyst meghallotta megfelelő szövegkörnyezetben azt a szót, 
hogy rasszizmus, és megnyugodott, mert őt a sportból csak ez a terület érdekli. Február 19-e 
óta viszont szerintem most van az első olyan alkalom, hogy Szalay Ferenc 
képviselőtársunkon, volt bizottsági elnökünkön, polgármester úron, szövetségi elnökön kívül 
mást is megkérdezhetünk, és ők jegyzőkönyvbe mondják a válaszukat, hogy mi történt 
valójában Szolnokon február 19-én. Szeretnénk ezt tudni. (Szalay Ferenc: Elfelejtettem 
elmondani, de elmondom.) Még egyszer mondom, nem Szalay képviselő úr előadásában 
lennénk erre kíváncsiak, hanem főtitkár úréban, mert az tényleg egy gyalázat, amit magyar 
emberekkel műveltek, hogy a saját hazájukban, még ha sportrendezvényen is, a magyar 
zászlót nem vihették be a mérkőzésre. A Kosárlabdázók Szövetsége most tárgyalt 
jelentésében találtam egy olyan pontot, ami úgy szól, hogy javítani kell a biztosítási feladatot 
ellátók közötti együttműködést. Én ebből azt olvastam ki, hogy ez talán erre a rendezvényre 
vonatkozott, de örülnék, ha kaphatnánk egy kicsit bővebb tájékoztatást az ott történtekről. 
Hitelesen, jegyzőkönyvbe legyen szíves elmondani, hogy mi történt ott, hogyan történhetett 
meg ez a gyalázat, amit Szilágyi képviselő úr már az előbbi felszólalásában is említett. 
Elképesztő lenne, ha ez még egyszer előfordulhatna Magyarországon. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Varga László képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm. Csak egyetlen perc, és igazából már nem 

lesz benne kérdés. Kezdem már egy picit érteni a Fidesz politikáját ebben a dologban, és 
szeretném mondani, hogy ez lehet, hogy félreértésen alapul. Szerintem az a hangnem rendben 
van, ahogy beszélgetünk erről, és én Szalay képviselő úrral mindig szeretek ilyen módon 
beszélni, mert vannak, akik határozottabban lekiabálják az ember fejét, amikor abba a nem túl 
előnyös pozícióba rakja magát politikusként, hogy egyébként védi a szurkolói 
megnyilvánulások egy részét, és a szurkolók pártján van. Nem is tudom, vagy filmben, vagy 
valami könyvben volt egy ilyen, hogy a szurkolók mellé sose állnak a politikusok; nem így 
hangzott a mondat, de nagyjából így.  

Nyilván nehéz azzal kapcsolatban bármit mondani, hogy a családok szórakozása, vagy 
hogy a családok is kijárjanak. Én olyan helyről jövök, ahol eddig is kijártak a családok, meg 
ezután is ki fognak járni, gondolom én. Biztos tudják jó néhányan, hogy én diósgyőri vagyok. 
Azért is mondom ezt, mert ez a dolog nemcsak a sportról szól; ezt nem értjük szerintem, vagy 
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nem azonos módon látjuk ezt a kérdést. Kölcsönhatásban van a szurkoló, a társadalom és 
egyébként a sport, a sportszervezet, a csapat, és ez egy halom kulturális és egyéb kérdést is 
felvet. Az én labdarúgó-csapatom 2000-ben megszűnt, a hetedosztályból indult újra, és 
kétezren voltak az első meccsen a hetedosztályban, de lehet, hogy még többen is, nem tudom. 
Akkor az nem úgy szólt a sportról, mint egy csapatról, vagy nem arról a játékosról szólt, aki 
egyébként egy toborzó után bejött, és lehet, hogy teljesen amatőr volt, hanem valami másfajta 
közegről, ami sokkal több ennél. A lokálpatriotizmusnak nyilván egy nagyon határozott 
megnyilvánulása is benne van abban, hogy nálunk mérkőzésre járnak az emberek, de Szilágyi 
képviselőtársam is biztos tudna hasonlókat mondani, ő is megélt sok mindent, róla is tudják 
sokan, hogy Ferencváros-szurkoló, és azért ott is volt egy másodosztályú időszak, ami biztos 
többről is szólt, mint a sportról. Én csak azt akarom mondani önöknek – és akkor itt le is 
zárom, mert tudom, hogy a hétfő délelőtt mindig érdekes –, hogy erről kellene egyszer 
hosszabban beszélgetni. Szerintem ez a dolog és ez a probléma nem csak a sportról szól, nem 
választható el hermetikusan egyéb társadalmi ügyektől, a lokálpatriotizmustól, a társadalmi 
csoportoktól. Attól félek, hogy ezeket a sajátos kulturális, társadalmi jelenségeket, amelyeket 
adott esetben szurkolói ultramozgalmak hoztak létre… Ilyesmit is hallottam egyébként 
többször, amikor önökkel vitáztunk ezekről, hogy az ultramozgalmat például összekeverték a 
huligánokkal egy páran, tehát szerintem az a baj, hogy néhányan nem is ismerik igazán ezt az 
egészet, hogy ez miről szól. Van még ezzel dolga a politikának szerintem, kell itt még 
változtatni, azért, hogy ne számoljuk fel ezeket a hangulatos társadalmi eseményeket, úgy, 
hogy még egyszer elmondom, közben mindenféle eszközzel fellépünk a rasszizmussal és a 
kirekesztéssel szemben.  

Ebben a következő egy évben én még várnék módosításokat a jogszabályi háttéren, 
mert én tényleg nagyon félek. Lehet, hogy fognak egyébként meccsre járni, még az is lehet, 
hogy lesz teltház. (Szalay Ferenchez:) Ön is inkább kosárlabda-rajongó, amennyire én tudom, 
képviselőtársam, de azért érezzük a különbséget, hogy amikor csapatonként csak néhány száz 
ember van ott, aki igazán a magot adja, akkor mennyire más egy mérkőzés hangulata. 
Rengeteg család azért megy ki, mert mondhatja, hogy látod, hogy a kanyarban hogy 
szurkolnak?, és ha ez nincsen, akkor nem tudom, mi lesz az igazi kohézió. A teljesítmény nem 
tud egyik évről a másikra úgy megnőni, az meg egy álszent magatartás, nem az ön részéről, de 
sok olyan fideszes politikust ismerek, aki a VIP-páholyból mutogatta, hogy micsoda hangulat 
van, milyenek a fények, hogy jön a füstbomba és a görögtűz, majd a másik kezével meg 
megszavazza egyébként azt a jogszabályt, ami ellehetetleníti ezt a fajta hangulatot. Valóban, 
ez a pirotechnikai kérdés is egy probléma, mert rendkívüli látványelem, ugyanakkor az is 
biztos, hogy biztonságosan lehessen használni meg megfelelő körülmények között, tehát 
ebben itt valahogy rendet meg egyensúlyt kellene tenni, ezzel egyetértek, de azért aki 
hangulatfokozó elemként használ egy ilyet, az azért szerintem nem bűnöző. Órákat tudnék 
erről beszélni, komolyan mondom, és teremtsünk is majd erre alkalmat, mert én remélem, 
hogy ebben az egy évben még rendet lehet tenni. Nagyon félek tőle, hogy visszafordíthatatlan 
események lesznek, ezt komolyan mondom. Diósgyőrben is vannak sok százan, akik 
bojkottálnak, Újpesten gyakorlatilag nincsenek a kanyarban, de sorolhatnék több ilyen klubot. 
Ezzel valamit csinálni kell. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Révész Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Nem akartam ehhez a kérdéskörhöz 

hozzászólni, de most kénytelen vagyok itt megosztani a bizottsággal egy régi élményemet. 
Kőbányának Wolverhampton a testvérvárosa. Egyszer Wolverhamptonban elvittek minket a 
Wolverhampton Wanderersnek egy focimeccsére, és a családi szektorban kaptunk jegyet. 
Nem akartam elhinni, de akármerre néztem, öltönyben, nyakkendőben, vasárnapi ruhában, 
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rendkívül elegáns módon felöltözve ültek ott kisgyerekes családok a környezetünkben. (Zakó 
László: És káromkodtak.) Ez egy olyan fantasztikus élmény volt, amit itt, Magyarországon 
szerintem nem annyira könnyű megtapasztalni. 

Nekem van négy kisgyerekem, de megmondom őszintén, eszemben sincs focimeccsre 
elvinni őket. Szívesen megyek rengeteg sporteseményre, például a fogathajtó 
világbajnokságra, és ott voltunk a karateversenyen is a hétvégén. Amit a stadionokban a 
gyerekeim hallanának, én olyat nem szeretnék otthon tanítani nekik. Ez a helyzet. Persze lehet 
keseregni azon, hogy elég sok ember kiszorul, akik most mennek versenyre, és Szilágyi 
képviselőtársamnak ebben kétségkívül igaza van, de nagyon sok ember egyébként hasonlóan 
gondolkodik, mint én, és mivel ilyen körülmények vannak, meg olyan dolgok hangzanak el 
folyamatosan, amit nem szeretnénk a gyermekeinknek megmutatni, ezért nagyon sok 
embernek eszébe se jut.  

Képviselőtársaim hozzászólásából az derül ki, mintha az elmúlt években minden 
rendben lett volna a magyar stadionokban. Baromi kevés néző van, legyünk őszinték. Mennyi 
az átlagos nézőszám a magyar focimeccseken? (Közbeszólás: Kétezer.) És most még esett 
ezer főt. Persze az is kétségkívül igaz, hogy az átlagos kétezer főből, ami kijön, ha bevezetünk 
szankciókat, akkor lehet, hogy még ötszázat elvesztünk, de ha ott normális körülmények 
lennének, akkor lehet, hogy három, négy, öt, hat éven belül pedig nyernénk ezzel szemben 
több ezer főt. Én ezt most egész konkrétan tudom, mert van egy 90 fős nagycsaládos 
egyesületünk, ahol múltkor beszéltünk erről, és nagyjából senkinek nem jut eszébe egyébként 
focimeccsre kimenni közülünk, és nem azért, mert nem érdekli, hanem nem ilyeneket 
szeretnének tanítani a gyerekeiknek, ez a helyzet, más sportrendezvényekre pedig szívesen 
megyünk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Szilágyi képviselő úr!  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Azért reagálok csak, mert nagyon 

sok értékes hozzászólás elhangzott. Talán egy dologban nem értettem egyet, amikor Szalay 
Ferenc azt mondta, hogy a szurkolók teljesen másképp látnák azt, ahogy mi látjuk vagy ahogy 
az MLSZ látja; ezzel nem értek egyet. Higgye el, meglepődnének; ha leülnének a 
szurkolókkal beszélni, meglepődnének, hogy a szurkolóknak 80-90 százalékban ugyanaz az 
érdekük, mint mindenki másnak, tehát ők ugyanazt szeretnék: normális mérkőzéseket világos 
szabályokkal. Nekik is érdekük lenne tehát, hogy világos szabályok legyenek előírva, viszont 
ha azokat betartják, akkor legyenek jogaik is, hiszen jelen pillanatban úgy néz ki, hogy 
kényük-kedvük szerint akár az egyesületek, akár a biztonsági cégek meghatározhatnak a 
szurkolókkal kapcsolatosan olyan elvárásokat, amelyek sokszor még a törvényeknek sem 
felelnek meg, tehát nekik is ez lenne az érdekük. Azt gondolom, hogy amíg nem hallgatjuk 
meg őket, amíg nem egyeztetünk velük, addig ezt nem lehet így kijelenteni. Világos 
szabályok kellenek.  

Azzal kapcsolatban, hogy családi esemény, megint örülök annak, amit Révész Máriusz 
mondott, mert én magam évek óta ezt szajkózom, hogy ne büntessünk, először ne szurkolói 
kártyát csináljunk, hanem először csináljunk családi szektort. Csináljunk először olyan 
szektort, ahova azt mondjuk, hogy csak a családok jöhetnek be, ezeket az embereket 
kiszolgáljuk, ezek az emberek biztonságban érezhetik magukat a gyermekekkel, és ha kiviszi 
a feleségét, akkor esetleg el tud menni mondjuk toalettre. Ma ugyanis a stadionok nagy 
többségében – most a labdarúgásról beszélek – egyszerűen olyan állapotok uralkodnak, hogy 
az ember nem engedné be oda a feleségét (Kovács Ferenc: A férfi vécébe.), majdnem hogy a 
férfi vécébe, mert sokszor női vécé sincs, ez egyébként tényleg abszolút igaz. 

Én is tudnék hozni példákat, hogy ez mitől családi esemény nyugaton. Meg kell nézni. 
Mitől családi esemény nyugaton egy labdarúgó-mérkőzés? Attól, hogy nem a mérkőzés 
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időpontjában kezdődik az esemény, hanem már másfél-két órával előtte különböző programok 
vannak arra, hogy kicsábítsák a családokat, hogy egy gyerek jól érezze magát, hiszen egy 
gyerekkel először meg kell szerettetni a sport légkörét, és ahhoz programok kellenek. Ott 
előtte is, utána is programok vannak. Utána lehetne továbblépni arra a szintre egyébként, amit 
én megértek, hogy vajon milyen hangokat hallani, csak az a baj, hogy mindenki azt hiszi, 
hogy ezeket a hangokat a szurkolótáborok csinálják. Ha egyszer beül valaki egy mérkőzésre, 
akkor az oldallelátón is hall olyan csúnya dolgokat, ahol nincsenek szurkolótáborok. Meg 
kellene változtatni a labdarúgás kultúráját. Ön azt mondja, hogy öltönyben mennek. Igen, 
mert egy olyan kultúra alakult ki. Én is voltam úgy az Ajax-arénában egy Juventus–Real 
Madrid BL-meccsen, ahol nem találkoztam egyetlenegy kopasz, kigyúrt izomagyúval sem. 
Találkoztam viszont két méteres, öltönyben lévő biztonsági emberekkel, akik mindaddig, 
amíg velem semmi probléma nem volt, udvariasan akár elkísértek a helyemre, teljesen 
kiszolgálva éreztem magam, de azt is éreztem az ő viselkedésükből, hogy ahogy átlépem 
azokat a világos szabályokat, amik ott le vannak fektetve, akkor a lábam nem éri a földet, úgy 
dobnak ki a stadionból. Ezek lennének az alapok, amit először meg kell teremteni, és utána 
lehetne ebben továbblépni, és akkor biztos, hogy családok járnának ki. Hozzáteszem, hogy 
még az is közrejátszik egyébként, erről is beszéljünk, hogy a gazdasági helyzet is valahol 
mindig közrejátszik abban, hogy mennyi ember megy stadionba. Ma önnek a négy 
gyermekkel és a feleségével elég komoly összeg lenne bérből, fizetésből élőként kimenni egy 
stadionba. (Szalay Ferenc: És anyázást hallgatni.) Ezért mondom, hogy változtatni kell; azt 
mondom, hogy ezeken egyértelműen változtatni kell.  

A másik viszont – elhangzott a lokálpatriotizmus –, hogy valóban, Magyarországon 
minden egyes mérkőzésen, és beszélhetünk kosárlabdáról, kézilabdáról is, megvannak azok az 
ellentétek. Én nem hiszem, tehát nem vagyok annyira naiv, hogy most hirtelen mondjuk a 
Szombathely és a Zalaegerszeg szurkolóit ki lehetne békíteni, és kéz a kézben, együtt fognak 
szurkolni egy-egy mérkőzésen. Lehet, hogy egyszer el fognak oda jutni, hogy legalább a 
kölcsönös tiszteletet megadják egymásnak, és talán ez lenne a cél, de az is nevetséges 
számomra, hogy mondjuk egy Ferencváros–Zalaegerszeg-mérkőzést pedig túlbiztosít a 
rendőrség. Minek? Innen kellene tudni azt, hogy milyen a szurkolói társadalom. Egy 
Ferencváros–Zalaegerszeg-mérkőzésen soha nem lesz botrány, évek, már lassan évtizedek óta 
jó a kapcsolat a két szurkolótábor között, oda szinte nem kellene rendőr, mégis túl van 
biztosítva, míg egy Szombathely-Zalaegerszegre igen, tehát ez egyértelmű.  

Azt mondom tehát, hogy világos szabályokat kellene lefektetni, és foglalkozni kellene 
a kérdéssel, tehát nem a felszínen kellene foglalkozni a kérdéssel, hanem mélyebben, és olyan 
változtatásokat kellene hozni, ami valóban elősegíti azt, hogy minél jobb körülmények között, 
minél normálisabb kiszolgálásban, minél nagyobb biztonságban és minél kulturáltabb 
környezetben szurkolhassanak a nézők, és akkor ki fognak menni a mérkőzésekre. Ha ehhez 
még jó játék is fog párosulni, mint adott esetben a kosárlabdánál vagy kézilabdánál egy-két 
helyen, akkor pedig mi is eljuthatunk oda, hogy nem lehet majd jegyet kapni egy-egy 
mérkőzésre, és ez lenne a cél szerintem. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szalay Ferenc képviselő úr, és utána a válaszok 

következnek. 
 
SZALAY FERENC (Fidesz): Megpróbálom röviden. Azt gondolom, hogy azon nem 

vitatkozunk, hogy a cél az lenne, hogy jó sport, normális szurkolás, tele stadionok legyenek, 
hogy példaképek legyenek, és hogy a gyerekek szeressék meg a családokon keresztül. A 
gyerekek akkor fogják megszeretni azt, hogy meccsre járjanak, ha a példaképeiket nézhetik, 
és ha ők is sportolhatnak. Itt vissza lehet térni a mindennapos testnevelésre, hogy az összes 
gyerek ma Magyarországon lássa azt, és a szülő is lássa, hogy sport nélkül egészen más 
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életformát lehet folytatni, tehát innen kell tudni elindulni. Angliában vagy bárhol máshol ezért 
egyszerűbb kimenni egy mérkőzésre egy családdal, mert a gyerekek már annak a játékosnak a 
mezében, sáljában mennek ki, és nem feltétlenül Messiében, hanem mondjuk annak idején 
Albert Flóriról már akkor osztottak mezeket, hogy legyen saját, hazai, magyar példakép. Ez 
nagyon komoly a feladat, ebben egyetértünk, de enélkül nem megy.  

A másik: én úgy tudom, hogy a beléptető rendszerek előtti világban sem volt olyan 
őrült nagy a nézőszám mondjuk Londonban, sőt lehet, hogy kevesebb volt, mint amiről most 
beszélünk. Én olvastam annak idején a nézőszámokat: a Honvéd-mérkőzéseken 300 ember. 
Nem tudom, lehet, hogy nincs igazam, de egészen biztos, hogy a kézilabda és a kosárlabda is 
több nézőt tudhatott magáénak abban az időszakban, és most sem kevesebbet, mint a 
labdarúgás. A labdarúgásnak viszont van egy-két olyan mérkőzése, amin több tízezer vagy 
legalábbis közel tízezer ember van kint, és igaz, ezek meghatározható pontjai a 
labdarúgásnak, hála az istennek. A diósgyőri tudósításokat ezért szoktam nagyon szívesen 
olvasni, mert beírják, hogy 12 ezer ember, vagy a Fradi mérkőzéseit, vagy a Debrecent, vagy 
nem tudom, még milyen mérkőzések vannak, de ez a három egészen biztos.  

Nagyon fontosnak tartom, hogy ezt az izraelizászló-kérdést egyszer s mindenkorra 
tisztázzuk. Majd a biztonsági főnök úr elmondja nekünk, hogy ő hogyan látta, de szeretném 
elmondani jobbikos képviselőtársaimnak, hogy önöknek kellene ezt abbahagyni, és nem arra a 
szintre emelni, ahova tetszenek vinni. Szolnokra szervezni a csarnok elé sajtótájékoztatót, 
hogy mi is történt Szolnokon, úgy, hogy önöknek fogalma nem volt arról, hogy mi történt? 
Hála istennek, a szurkolók kicsit józanabbak, mint önök gondolták, és nem ment el a 
sajtótájékoztatóra, akit önök hívtak volna. Ez azt jelzi, hogy a szurkolók valóban sokkal 
normálisabbak, semmint gondolnák. (Zakó László: Megtiltottátok nekik.) Én a hat szurkolói 
csoportból néggyel leültem beszélgetni polgármesterként, ebből az aspektusból, hogy mi a 
véleményük a szurkolóknak erről az egész polémiáról, aztán végignéztük a mérkőzés 
beléptető rendszerének felvételeit, ami hála istennek, a csarnokainkban működik. Mintegy 
másfél óráig sikerült nézni ezt a filmet, amiből az derült ki, hogy egy fiatalember egy 
zacskóját nem akarta megmutatni, és ezt a zacskót visszaküldték vele a Liget Hotelbe. Ebben 
a zacskóban egyébként benne volt egy rovásírásos feliratú magyar zászló, és benne volt 
néhány olajbányász zászló. Az ellenőrök azt mondták, hogy számukra nem azonosítható 
felirattal ne vigyenek be zászlót. Ez az egy probléma volt. Ebből sikerült önöknek azt a 
polémiát gerjeszteni, ami most itt is zajlik. (Zakó László: Gyalázat!) Az, hogy az izraeli 
csapat biztonsági szolgálata megmondta Szolnoknak, hogy mit csinálhat és mit nem, 
szemenszedett hazugság. Ilyen nem történt. Azt kérték, amit egyébként mások is, hogy a saját 
csapatuk mögött ott lehessenek közvetlenül, ha ne adj isten, valami baj van, be lehessen 
avatkozni, tehát azt gondolom, hogy itt nagyon-nagyon óvatosan kell fogalmazni, főleg 
önöknek, akik a magyar-izraeli labdarúgó-mérkőzésre azt szervezték, amit szerveztek. Az volt 
az igazi probléma, hogy önök ott a rasszizmus nagyon magas fokát és szintjét érték el, és 
olyan galád módon tették ezt, hogy azóta, ha Magyarországon izraeli sportoló jelenik meg –
 nem labdarúgó, nem kosaras, bármilyen –, mindenki úgy jön ide, hogy Jézus, Mária, mi fog 
velük történni. Ezt csinálták önök, és utána ebből ezt a gerjesztést teszik, ami most van. Azt 
gondolom, hogy ez méltatlan. Vannak jelzők, amit nem szoktam használni, nem is fogom ez 
ügyben, mert azt gondolom, hogy nem méltó ehhez a bizottsághoz, úgyhogy én azt szeretném 
kérni, hogy most hallgassák meg a biztonsági főnökünktől is, hogy ő hogy látta, de ez így 
történt, így volt. Még egyszer jegyzőkönyvbe mondtam, hogy akinek bármi baja van, az 
jöjjön, aztán menjen utána, egyébként lezártuk, és itt be is fejezzük, mert nem gondolom, 
hogy ezt tovább kellene gerjeszteni. Ki kell jönni a kosárlabda-mérkőzésekre: (Zakó László: 
Kínos!) három darab magyar zászló van kint a szolnoki kosárlabda-mérkőzéseken, a nemzetek 
közötti meccsen is meg a hazain is, és persze ha válogatott van, akkor tele van magyar 
zászlóval a csarnok, de jöjjenek ki, aztán nézzék meg. Köszönöm, elnök úr. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi képviselő úr, és azután a válaszadás következik. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Határozottan vissza kell 

utasítanom azt a hazugságot, amit Szalay úr itt az előbb mondott. Mi az, hogy a magyar-
izraeli mérkőzésen önök bármilyen rasszista dolgot szerveztek? Szalay úr, ezeket bizonyítsa 
be, ha önnek erről bármilyen tudomása lenne, vagy tudomása van! Az önök dolgait halljuk. 
Tegyen feljelentést akkor! Milyen jogon rágalmazza meg ön a Jobbikot, hogy bármit tett 
volna a magyar-izraeli mérkőzésen, rasszista kijelentést vagy bármi ilyesmit? Nem volt ilyen. 
A magyar-izraeli mérkőzésen – egyébként is ne menjünk ennyire bele – egy kettős mércén 
alapuló büntetés volt, és majd most eldől egyébként, hogy ez a kettős mércén alapuló büntetés 
vajon ugyanúgy vonatkozik-e a románokra is a holland-román mérkőzéssel kapcsolatban. 
Egyszerűen visszautasítom, és felháborító az, hogy ön itt, egy bizottsági ülésen ilyen dolgokat 
egyáltalán ki merjen jelenteni – ez felháborító –, mert nem hiszem, hogy bármilyen rasszista 
megjelenéshez bármilyen jobbikos kötődést tudott volna hozzátenni.  

Ön azt mondja, hogy másfél órán keresztül nézték a beléptetést a szolnoki 
mérkőzésen, másfél órán keresztül ezt tapasztalták. Akkor nézze meg azt a felvételt is, hogy 
mi volt a stadionban, és nézze meg az előző mérkőzésen, az előző nemzetközi mérkőzésen, 
hogy mi volt a stadionban! Vajon hány magyar zászlót látott az előző mérkőzésen a 
stadionban, és hány magyar zászlót látott az Izrael elleni csapatmérkőzésen? Akkor – érdekes 
módon pont akkor – nem vitték be ezeket a zászlókat? Egyszerűen felháborító az, ami itt 
folyik! Komolyan mondom, hogy önök a kétharmad birtokában folyamatosan arrogánsak, 
folyamatosan negatív dolgokat mondanak, és folyamatosan megpróbálják úgy manipulálni a 
közvéleményt, akár csak kommunikációban is, ami lehet, hogy önök szerint jó útra vezet, az 
én véleményem szerint azonban előbb-utóbb rá fognak jönni az emberek is arra, hogy önök 
mennyire mondanak igazat egyes kérdésekben.  

 
ELNÖK: (Szalay Ferenc jelentkezik.) Hadd várjuk meg a válaszokat, és utána majd 

lehet szólni. 
 
SZALAY FERENC (Fidesz): Személyes érintettség miatt. Szilágyi úr, örülök, hogy 

felháborodott; ez volt a cél. (Szilágyi György: Ha! Ha!) Ha önök képesek egy város életébe 
beleszólni olyan módon, ahogy tették, akkor ám legyen, aztán lehet ebben háború, meg lehet 
sok minden. Gondolják végig, hogy mit csinálnak! (Szilágyi György: Maga is mit csinált?)  

 
ELNÖK: Bizottsági alelnökként parancsoljon! 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Szalay képviselőtársunk az előbb a 

drukkerekre hivatkozott; (Szalay Ferenc: Szurkolókat mondtam.) én is a drukkerekre 
hivatkozom. Olvasom az interneten, hogy az olajdrukkerek a közleményükben azt írták: „A 
bejáratnál a biztonságiak, rendőrök nem engedték be a mérkőzésre csoportjaink drapériáit, 
magyar zászlókat, melyek már hosszú évek óta kint függnek minden olajmeccsen. A válasz 
annyi volt, hogy a mai mérkőzésen nem lehet, mert az izraeli vendégcsapat biztonsági főnöke 
ezt kérte, írta elő pályára lépésük alapvető feltételeként.” (Szilágyi György: Mondták a 
szurkolók.) Azokra hivatkozva olvastam most ezt fel, akikre ön is hivatkozott; akkor el kell 
dönteni, hogy ki mit mond. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Hallgassuk meg a biztonsági főnököt, jó? Azt gondolom, hogy ő talán 

igazságot tesz ebben. Köszönöm szépen. Akkor mennénk sorban a kérdéseken. Első körben 
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azt gondolom, hogy a fociról érkezett elég sok vélemény, tehát akkor ott kezdjük. 
(Közbeszólás: A kosárhoz is.)  

Reagálások 

Samu István (Magyar Labdarúgó Szövetség)  

SAMU ISTVÁN (Magyar Labdarúgó Szövetség): Varga képviselő úr kérdése először 
arra vonatkozott, hogy az új jogszabályokkal kapcsolatban szurkolói vélemények születtek-e, 
illetve mennyiben érvényesültek azok. Számtalan kérdés érkezett ezzel kapcsolatban, 
amelynek nagy része itt, a bizottság előtt is megjelent, szavazásra lett feltéve, és az az 
eredmény született, ami született – a jogszabályok megszülettek –, tehát itt voltak szurkolói 
kérdések. Ez az első forduló.  

A második forduló az – (Zaj. – Szilágyi Györgyhöz:) szeretném folytatni, képviselő 
úr –, hogy miután megszülettek a jogszabályok, a szurkolók feltették ezeket a kérdéseket az 
MLSZ-nek, hogy értelmezzük, hogyan kell, hogyan lehet ezeket végrehajtani, lehet-e rajta 
módosítani, változtatni. Ezek közül a kérdések közül mindegyikkel foglalkozott az MLSZ a 
Szurkolói Irodán keresztül. Az egyik sarkalatos kérdés volt – amit Szilágyi képviselő úr már 
említett – például a szurkolói kártya kérdése. A szurkolók már megértették, látom, hogy itt 
még probléma, de szeretném még egyszer kijelenteni, hogy a szurkolói kártya nem kötelező, 
tehát kérem szépen, hogy ne emeljék olyan magasságokba a szurkolói kártyát, hogy az 
problémát okoz a biztonság szempontjából bárkinek is, hogy bárkinek megakadályozza a 
stadionba való bejutását, ha ő nem ért egyet a szurkolói kártyával. A szurkolói kártya a 
jogszabály szerint nem kötelező; a klub kötelezővé teheti, de még egyszer mondom, nem 
biztonsági elem, ugyanis a szurkolói kártya az éppen az, amit önök követelnek: egy 
szolgáltató jellegű kártya.  

Alapvetően két nagy szolgáltató jellege van ennek a kártyának. Az első az, hogy meg 
tudja gyorsítani a beléptetést, ugyanis ha a szurkoló előzőleg már leadta az adatait, ezzel a 
kártyával már hozzájárult, hogy gyorsabban tud jegyet venni on-line, a helyszínen, és 
gyorsabban tud vele belépni a kapun, mint normál jeggyel, mert egy ilyen kártya jobban 
működteti a rendszereket. A másik pedig, hogy lehetőséget teremt ahhoz, hogy ehhez a klub 
szolgáltatásokat kapcsoljon a szurkoló irányába – még egyszer mondom, nem az MLSZ, nem 
a biztonsági terület, hanem maga a klub –, például aki rendszeresen jár, annak esetleg 
olcsóbban tudja adni a jegyet, és a shopokban való vásárlásnál kedvezményeket tud neki 
biztosítani. Még egyszer mondom, a szurkolói kártya szolgáltató elem, nem pedig biztonsági 
elem. Ezt a szurkolók megértették, az ezzel kapcsolatos módosítási dolgokat levették a 
napirendről, legalábbis nálunk nem szerepel. 

A másik nagy ilyen kérdéskör a pirotechnikai eszközök használata volt a 
stadionokban. Ezt ketté kellett bontani. Amiről tárgyaltunk, és még a mai napig is tárgyalunk 
ezekről a kérdésekről, az egyik, hogy kijelentem, hogy a magyar jogszabályok szerint a 
stadionokban pirotechnikát lehet használni a mai magyar jogszabályok szerint, nem a nézők 
által. A nagy nézeteltérés tehát az volt, és az értelmezésben a szurkolók között, hogy ők azt 
mondták, hogy úgy értelmezik a jogszabályt, hogy lehet a nézők által is. A 
katasztrófavédelemmel, a rendőrséggel és a Pirotechnikusok Érdekvédelmi Szövetségével 
megvizsgáltattuk ezt a kérdést, hogy ne az legyen, hogy az MLSZ – mert tiltani akarja – tiltja 
ezt a kérdést. Az állásfoglalás a következő volt: a magyar jogszabályok szerint most 
szurkolók által nincs olyan pirotechnikai eszköz, amit szurkolók használhatnának jogszerűen 
ma Magyarországon. Az MLSZ a következőt vállalta: a magyar jogszabályoknál 
szigorúbban – megtehetné, mint MLSZ – nem szabályozza ezt a kérdést, tehát ez 
egyértelműen jogszabályi kérdés. A másik, hogy megkérdeztük a klubvezetőket is a 
pirotechnikával kapcsolatban, és a klubvezetők érdekes módon úgy nyilatkoztak a 
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pirotechnikával kapcsolatban, hogy nem kívánják ezt a kérdést tovább folytatni, úgy veszik, 
hogy nem lehet, és nem kívánnak ebben a kérdésben tovább tárgyalni. Ez jelen pillanatban így 
áll. Nem zárkóztunk el, részletesen végigtárgyaltuk ezt az egészet, sőt azt mondtuk, hogy 
tegyenek javaslatot. Konkrétan kidolgoztak egy javaslatot, és az ő konkrét javaslatukat 
hatóságilag – hogy ne nekik kelljen végigjárni a hatóságok lépcsőfokait – az MLSZ 
végigjárta, és véleményeztette, tehát ebben ezt a partnerséget tudtam megígérni, és ezt az utat 
tudom végigvinni. Mást nem ígérhetünk a szurkolóknak, mint azokat a jogszabályokat, 
amelyek most léteznek. 

Nemzetközi gyakorlat. Nemzetközi gyakorlatban és a nemzetközi szabályokban a 
legnagyobb gyakorlat az, hogy a pirotechnikát tiltják. Megnéztük a nemzetközi gyakorlatot, 
és láttuk, ahol szurkolók kezében volt pirotechnika – Norvégiából tudok ilyen példát hozni –, 
nem a nézők között, nem a nézői szektorban, hanem azon kívül, mérkőzés előtt, 
pirotechnikusok irányításával. Néztük tehát ezeket a gyakorlatokat, hogy miképpen lehetne 
azokat esetleg a magyar jogszabályokba beletenni, de a magyar jogszabály tiltja egyáltalán 
azt, hogy kézbe vegye ezt a pirotechnikát. Hazai gyártás: említette Szilágyi úr, hogy 
Olaszországban például hazai gyártásút engedélyeznek. Nézze, én szívesen venném, ha 
megkaphatnánk ezt az információt, mert nincs ilyen, mi nem tudunk ilyenről, hogy hazai, 
nemzeti gyártású pirotechnikát lehet használni. Megnéztük az olasz gyakorlatot és a többit is, 
de ilyen nincsen, ilyennel nem találkoztunk sehol sem. A szurkolókkal tehát továbbra is 
folytatjuk ezeket a megbeszéléseket, és a jogszabályokkal kapcsolatban is figyelünk a 
végrehajtásukra.  

Ellenőri jelentések, amelyek azt mondom, hogy kisebb vétségeket is tartalmaznak, és 
ez alapján szurkolói klubokat MLSZ elítélhet. Az ellenőröknek a dolga, hogy a 
szabálytalanságokat jegyezzék, egyébként pedig a fegyelmi bizottság mérlegel. Ebbe 
beletartozik a figyelmeztetés is. Ha csak, idézőjelben, szokásos módon az egyik szurkolói 
csapat, nem a rasszizmus kategóriába tartozóan, a másikat cikizte – vegyük így, hogy cikizte –
, akkor higgye el nekem, hogy ez a figyelmeztetés kategóriába tartozik, hogy a másikkal 
sportszerűen kell viselkedni, de ez nem a büntetés kategóriába tartozik. Az azonban, amikor le 
van írva, hogy hányadik perctől hányadik percig, huzamosabb ideig, tehát a rágalmazás, a 
szidalmazás, a rasszizmus összességében perceken keresztül zajlott a stadionban, ez büntetést 
von maga után. Ha kíváncsi a jegyzőkönyvekre, képviselő úr, láthatja benne, hogy 
másodpercre pontosan és idézőjelbe téve jelentkeznek benne ezek a kitételek, amelyek 
szabálysértések voltak. Ez az egyik.  

A második problémakörbe tartozik, egyetértünk mindenkivel, hogy az MLSZ nem 
kívánja a klubokat büntetni, éppen ezért fejleszti ezt a stadionbiztonsági rendszert, hogy a 
vétkesek legyenek büntethetőek. Ha azonban kimutatható, hogy a klub tevőlegesen 
közreműködik a szabályok megsértésében – márpedig ilyen van, hogy a klub tevőlegesen 
közreműködik a szabályok megsértésében –, akkor azt hiszem, hogy a klubnak a felelősséget 
is viselnie kell azért, ami a mérkőzésen megtörtént.  

A beléptető kapuk mérete. A beléptető kapu mérete nemzetközi standard méret. Azt 
kérdezik, hogy miért ilyen szűk a kapu. Amikor ezt a dolgot néztük, a válasz az volt a 
nemzetközi gyakorlatban, hogy igazából azért, hogy két ember ne tudjon egyszerre bemenni, 
ne tudjanak mást átvinni, mint amit ellenőriztek. Egy ilyen szűk kapu kellemetlen; szurkolók 
véleményét megkérdeztük ezzel kapcsolatban, tudjuk és ismerjük. A stadionbiztonsági projekt 
második fázisában, aki ezt megnyeri, megpróbáljuk ezt a dolgot megnézni, hogy mi az a 
lehetséges bővítése a kapuk szélességének, ami még biztonságos, de ennél kényelmesebb, és 
mi az a villaszám, ami kevesebb a mostaninál, de még nem lehet közötte átlépni. Ez egy 
egyértelmű szurkolói jelzés volt, tudomásul vesszük, a másodikban igen, de egyébként pedig 
az elsőben lévők mindenben a nemzetközi standarnak megfelelnek. Ettől függetlenül lehet az 
kényelmetlen, ahogy önök mondják, és a szurkolók mondják, nem vonjuk ezt a dolgot 
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kétségbe, addig pedig olyan szabályokat vezettünk be ezeknél, hogy ha kimondottan testi 
jellegénél fogva valaki jóval testesebb annál, hogy itt át tudna menni, annak külön beléptetése 
van, ezek mellett a kapuk mellett akkor megnyitják gyakorlatilag a menekülőkapunak azt a 
részét, ahol őt a biztonsági szolgálat belépteti. Olyantól, akinek fizikai fájdalmat okoz, hogy 
ott átmenjen, nem fogják követelni, hogy ezen átmenjenek. Ebben azt léptük. Szilágyi 
képviselő úrnak a szurkolói kártyával kapcsolatban azt válaszoltam, hogy nem kötelező a 
kártya, ez egy szolgáltató jellegű dolog.  

A szurkolók távol maradnak a mérkőzéstől ezekkel a bevezetett intézkedésekkel és 
szigorításokkal kapcsolatban, így tüntetnek ez ellen. Igen, tény és való, vannak ennek példái, 
csak azért szeretném elmondani azt, hogy ennek ellenére a Diósgyőr-mérkőzésen azért volt, 
hogy tele volt a stadion, tehát az a 150 fő, aki ez ellen tüntetett, és azóta távol van, attól 
függetlenül ez tele van, a rendszer pedig már működik. Ott tehát, ahol érdekes mérkőzés és 
összecsapás várható, attól függetlenül, hogy van stadionbiztonsági rendszer vagy nem, nem az 
akadályozza meg azt, hogy a nézők bemenjenek vagy ne menjenek be, be fognak menni ezen 
a rendszeren keresztül is, és tele vannak a stadionok. 

Szünetmentes áramforrások. Ketté szeretném bontani a kérdést: tartalék áramforrásról 
és szünetmentes áramforrásról kell beszélni. A szünetmentes az, hogy késleltetés nélkül 
bekapcsol, és szolgáltat áramot – ez vonatkozik a menekítési útvonalak megvilágítására –, a 
tartalék áramforrás pedig azt jelenti, hogy ha a pályavilágítás és a mérkőzés megrendezésének 
a feltételei veszélybe kerülnek, elmegy a világítás, vagy csökkent mértékű, akkor más úton-
módon, betáplálással kell biztosítani ezt, aggregátorral, vagy az áram más irányból való 
betáplálásával. Erre azt tudom mondani, hogy ez hatósági vizsgálat tárgya, a pályák 
ellenőrzésekor a hatóságok ezt megvizsgálták, és az ott bemutatott dokumentumok meg 
eszközök alapján úgy találták, hogy ezeken a pályákon vagy generátorral, vagy pedig más 
irányból való betáplálással ez a dolog működik. Az MLSZ nem hatóság, aki ezt hatóságilag 
vizsgálja; tudomásul veszi azokat a jegyzőkönyveket, amit a hatóságok ebben megállapítanak. 
(Szilágyi György: Van vagy nincs?) Most ön azt kérdezi tőlem, hogy van vagy nincs? 
(Szilágyi György: Igen.) A hatóságokat kérdezze meg ezzel kapcsolatban! (Szilágyi György: 
Ön az MLSZ.) Én nem a hatóság vagyok; nem az ellenőrző és nem az engedélyező hatósága 
vagyok ezeknek az áramforrásoknak. (Szilágyi György: Csak tudja; egy biztonságtechnikai 
szakember csak tudhat róla. Gondolom, ott van a pályabejárásoknál, ott van az 
ellenőrzésnél.) Nem vagyok ott a pályabejárásoknál, mert azt a hatóságok végzik; én azt 
tudom, hogy a hatóságok mit állapítanak meg a jegyzőkönyvben. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, azt gondolom, hogy elmondják a választ, azt vagy elfogadja, 

vagy nem, de nem tudunk vele mást csinálni. Köszönjük szépen. 
 
SAMU ISTVÁN (Magyar Labdarúgó Szövetség): Így van. A pirotechnika 

használatával kapcsolatban válaszoltam.  
A másik a játékvezetők megvédése; ez tartozik hozzám. Tipikus példája volt ennek 

egyébként a Győr–Videoton-mérkőzés, amivel kapcsolatban képviselő úr azt mondta, hogy 
megengedhetetlen, hogy a biztonsági szolgálatok alkalmazottai lökdösik a játékosokat. 
Természetesen részletesen megnéztük a felvételeket ezzel kapcsolatban és az eseményt is, és 
azt tudom mondani, hogy azt állapítottuk meg, hogy a pályára, az edző és a kispad részére, 
amikor a mérkőzést még le sem fújták, jogtalanul bementek, és én úgy gondolom, hogy ezzel 
hergelték a saját játékosaikat is. El kellett választani a játékvezetőket a játékosoktól 
egyébként, hogy bántódás ne érje őket. Ha megnézi, kitartott, előre tartott kézzel mentek a 
biztonságiak, nem kényszerítő eszközökkel, és megpróbálták elválasztani őket.  

Szeretném azt elmondani, hogy Magyarországon a jogszabály úgy szól, hogy ha valaki 
a biztonsági szolgálatot a munkájában akadályozza, tettlegesen ellenáll, az Btk. 271/A. §-a alá 
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esik, tehát nem gondolom, hogy itt a biztonsági szolgálat hibázott ebben a kérdésben; ő tette a 
dolgát, amit tennie kellett, és úgy gondolom, hogy a játékosok nem kellően sportszerűen 
léptek fel ott. Véleményem szerint sokkal nagyobb problémát akadályozott meg a biztonsági 
szolgálat azáltal, hogy időben közbelépett, és elválasztotta őket a bíróktól, és megpróbálta a 
pályáról kitessékelni őket; én mint biztonsági szakember egyértelműen ezt láttam ezekből a 
felvételekből.  

A klubszankciók; még egyszer visszatérve erre, mert újra szóba került. Az MLSZ-nél 
bevezettünk olyan szabályt is, hogy amennyiben a biztonság érdekében a klub a tőle elvárható 
intézkedéseket megtette, a vele szemben kiszabható szankciók mérsékelhetők vagy 
megszüntethetők. Ezt is úgy akartuk kifejezni, hogy amennyiben bizonyos szurkolók, nézők 
cselekedetei miatt a klubot hátrány érné, viszont a klub mindent megtett, hogy ez ne 
következzen be, többet nem tehetett, akkor a büntetése enyhíthető. Mi is ezen vagyunk tehát, 
hogy ebben az esetben is, még ha technikai eszközök mellett is bekövetkeztek ezek a 
szabálysértések, akkor ne alapvetően a klubokat büntessük, hanem a vétkeseket. Egyébként a 
vétkesek büntetésével kapcsolatban, azt hiszem, hogy az MLSZ volt az első hosszú ideig –
 másokról még nem is tudok –, aki olyan mértékben még át is terheli a vétkes szurkolóra 
polgári peres eljárásban ezeket a büntetéseket, amiket a klubok megkaptak. Örülök tehát, 
hogy ezekben az elemekben egyetértünk, és hogy megtaláltuk a gyakorlati megvalósításnak a 
módjait is. 

A másik pedig, hogy önök – nagyon helyesen – nagyon összetetten értékelték azt, 
hogy egy jó mérkőzéshez és ahhoz, hogy ott nézők legyenek, mi minden szükséges. Most mi 
csak itt a biztonsági területről vagyunk itt. Az MLSZ ezt úgy kezeli, hogy az elkövetkezendő 
fejlesztési fázisban nemcsak az új stadionokban, hanem az összes meglévő stadionban a 
komfortérzetet növelni kívánja, tehát az alapvető dolgokat, ami a szurkolóknál első volt –
 mert meghallgatjuk őket, és írásban megvan a véleményük –, ami a vécé, a mellékhelyiségek 
és a büfék. Ez az első, amire azt mondják, hogy problémát okoz, hogy ez gyalázatos dolog. 
Ebben az elkövetkezendő időszakban fejlesztéseket kapnak a klubok.  

A másik az, hogy az időjárás viszontagságai ellen nehezen megóvhatók. Erre is van 
egy program az MLSZ-nél, hogy a meglévő stadionok, amekkora területen lehet, a 
szurkolóknál lefedésre kerüljenek. Ez tehát gyakorlatilag egy komplex fejlesztési terv, ami a 
biztonságra is kihat. Ennek kifutásához idő kell, nemhiába ez a program 2010-2020-ig tart. 
Önök biztos jogosan kritizálnak bennünket ennek esetleg a lassúságáért, a meglévő 
problémákért, de kérem önöket, hogy egy folyamatként tekintsék ezt az egészet, aminek a 
végeredményéhez úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő öt-hat évben kell eljutnunk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A Vízilabda Szövetség következik. Parancsoljon! Azt 

hiszem, hogy egy kérdés hangzott el a szövetségek részére a bíróképzéssel kapcsolatosan; 
Szalay Ferencnek volt egy kérdése mindegyik sportágnál. 

Nemcsik Balázs (Magyar Vízilabda Szövetség)  

NEMCSIK BALÁZS (Magyar Vízilabda Szövetség): Köszönöm szépen. A 
bíróképzés, főleg a vízilabdában, egy nagyon kritikus kérdés. Én még egyetlenegy vízilabda-
meccset sem láttam, ahol a vesztes csapat ne kritizálta volna a játékvezetőt, aminek vannak 
viszonylag egyszerű megnyilvánulásai, minthogy például az edző bedobja a székét a 
medencébe, tehát ez eléggé a vízilabdasport lényegében gyökerező probléma vagy viselkedési 
forma. Nem szokott ez azért olyan méreteket ölteni, hogy ez biztonsági kockázatokat rejtsen 
magában később a mérkőzésen, hála istennek, de az való igaz, hogy a játékvezető-képzés, 
illetve a játékvezetők státuszának felemelése egy nagyon komoly feladat. Abban abszolút 
egyetértünk ugyanis, hogy egy nemzetközi mérkőzésen, egy Európa-bajnokságon, egy 
világbajnokságon a játékvezetőket úgy elszeparálják, egy olyan méltósága van egy 



- 29 - 

játékvezetőnek, olyan megérinthetetlen mivolta van, hogy ha bárki kritizálni merészeli, akkor 
néhány sportágban több tízezer eurós büntetéseket fizetnek, nálunk pedig az is belefér, hogy 
szócsatákat vívjanak a játékvezetőkkel. Ezen azért próbálunk változtatni mindenképpen, a 
játékvezető-képzés meg – ez most elindult nálunk egy újabb 50 játékvezetővel – tényleg 
fontos kérdés. Nem biztos, hogy ez közvetlenül a biztonsági kockázattal van összefüggésben, 
hiszen mi tényleg azt látjuk, hogy a vízilabdasportban hagyományos az ilyen jellegű 
agresszió, a közönség részéről viszont abszolút nem hagyományos. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kézilabda részéről adom meg a szót a képviselőknek. 

Kabók József (Magyar Kézilabda Szövetség)  

KABÓK JÓZSEF (Magyar Kézilabda Szövetség): Ebben a vonatkozásban a 
Kézilabda Szövetség a játékvezetői képzését az IHF előírásai szerint hajtja végre, és nagyon 
komoly képzésen esnek keresztül: minden évben kétszer kell vizsgázni, fizikai és elméleti 
teszt van, ezenfelül kéthetente videótesztet kell megoldani. Nagyon nagy hangsúlyt helyezünk 
a játékvezetők biztonságával kapcsolatos képzésére. Minden nyári továbbképzésen 
végrehajtjuk az aktuális sporttörvények ismertetését, a hatályos jogszabályok ismertetését, 
illetve most arra fogjuk a főhangsúlyt helyezni a nyári továbbképzésen, hogy a rasszizmus 
elleni megjelenéskor mit kell csinálni a játékvezetőnek, illetve melyek a játékvezetőknek a 
teendői a mérkőzések félbeszakításával, illetve befejezésével kapcsolatban. Most ez a 
legfontosabb feladat. A Kézilabda Szövetség nívós játékvezetői gárdával rendelkezik. Vannak 
feszültségek a kézilabda-mérkőzésen a nézők és a játékvezetők között, mint minden labdás 
sportágban, de fizikai atrocitás az elmúlt időszakban nem volt. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. A jégkorong részéről adom meg a szót.  

Juhász Péter (Magyar Jégkorong Szövetség)  

JUHÁSZ PÉTER (Magyar Jégkorong Szövetség): A sportág sajátosságából adódóan a 
játékvezetők nagyon jól vannak védve a játékosok elől is. Van egy terület a zsűrifülke előtt, 
ahova nem léphetnek be egyáltalán, és ha ebbe belekorcsolyáznak, akkor automatikusan 
32 mérkőzésre szóló eltiltást kapnak a játékosok. (Moraj.) 32 mérkőzésre. Ez a legsúlyosabb 
kihágás a sportágban. A MOL Ligában körülbelül 50 mérkőzést játszik egy csapat, tehát a 
szezon felét kihagyja. Ezenkívül, ha az edző részéről a mérkőzést követően bármilyen 
formában, szóbelileg vagy esetleg a tettlegességig fajulna a dolog, akkor pedig a 
mérkőzésellenőr, illetve a játékvezető által készített jegyzőkönyv alapján fegyelmi eljárás 
indul az edző ellen, és hasonlóan nagyszámú mérkőzés eltiltása kerül foganatosításra, 
valamint komoly pénzbüntetést is kiszabhat a szövetség fegyelmi bizottsága. Hála istennek, 
erre nem volt szükség. 

A játékvezetők képzéséről azt tudjuk elmondani, hogy nagyon nehéz ebbe bevonni 
ezeket a sporttársakat, hiszen jelenleg körülbelül 3400 igazolt sportoló van a jégkorong 
sportágban. Ha ezt megnézzük – nem mondok nagy számot, bár szakmailag nem értek 
hozzá –, körülbelül 50-100 közötti az a létszám, amiből felnőtt válogatott játékos lehet, és a 
maradék 3300 játékosnak a sportágban tartását is valahogy meg kell oldani. Ennek 
legkézenfekvőbb módja az lehet, ha ezeket a játékosokat játékvezetővé képezzük. Ez azért 
fontos, mert úgy gondoljuk, hogy azok a játékvezetők a legjobbak, akik űzték is ezt a 
sportágat – azt hiszem, hogy ez a másik négy látvány-csapatsportágban is így van –, hiszen 
sokkal jobban tudnak korcsolyázni, sokkal jobban értik a játékszituációkat, sokkal többet 
tapasztaltak, mintha ezt bármilyen könyvből, bármilyen videófelvételekből vagy anyagokból 
megtanulták volna. Ezért is nagyon fontos, hogy ezeknek a játékosoknak tudjunk mutatni egy 
ilyen bírói életpályamodellt, ami most a tao-s pénzeknek köszönhetően fejlődik. Anders 
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Zetterström, aki a svéd bírói bizottság vezetője, többször is hazánkba látogatott, illetve van is 
egy megállapodás közte és a Jégkorong Szövetség között, amelynek köszönhetően a nyári 
felkészülés során, valamint év közben is folyamatosan ellátogat MOL Liga-mérkőzésekre, és 
a játékvezetőkkel kapcsolatban véleményt, kritikát, illetve fejlesztő javaslatot fogalmaz meg. 
Tagja lett az ad hoc fegyelmi bizottságnak is, amely a videófelvételek alapján tilthat el 
játékosokat, ezzel is segítve a játékvezetők, illetve a fegyelmi bizottság munkáját. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor a kosárlabda következik. Itt több tárgykör merült 

fel. Azt gondolom, hogy az első a bírók, utána pedig a szolnoki esettel kapcsolatosan kérnénk 
szépen egy tájékoztatást. 

Bodnár Péter (Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége)  

BODNÁR PÉTER (Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége): Köszönöm szépen. 
A játékvezetők képzésével, védelmével kapcsolatban, illetve mivel az MKOSZ, mint hivatal 
megszólításra került, a szolnoki mérkőzéssel kapcsolatban az idevonatkozó részt 
elmondanám, a beszámolónkkal kapcsolatos egyik pontra vonatkozó kérdésre pedig a 
biztonsági bizottságunk elnöke, Kovács Péter úr ad majd választ. 

A játékvezetők képzésével kapcsolatban azt szeretném leszögezni az elején, úgy, mint 
egyébként a játékvezetői tevékenységet több mint húsz éven keresztül folytató személy, 
amiből 12 évet közvetlenül a nemzetközi élvonalban töltöttem el Európa-bajnoki döntőkön, 
illetve férfi Európa-kupa döntőn is bíráskodva, hogy rendkívül merésznek tartom a 
játékvezetők képzését a sportrendezvények biztonságával kapcsolatos dolgokkal összevonni. 
Mondom ezt azért, mert akár egy ideális esetben hibátlanul levezetett mérkőzésen is – ami 
egyébként mostanában nem létezik – ugyanúgy lesznek szurkolói reakciók és 
megnyilvánulások, mert a szurkolóknak nem kell objektívnek lenni, ők vélt sérelem esetén is 
reagálnak, de ez a dolguk, ők szurkolók, egyre kell vigyázni, hogy ezt a jogszabályok 
megsértése nélkül tegyék meg. Ha tehát száz százalékig képezünk ki játékvezetőt, akkor is 
szembe kell néznünk ezekkel a biztonsági kérdésekkel. Az egyébként teljesen egyértelmű, 
hogy egy rossz játékvezetés nyilvánvalóan erőteljesebb szurkolói reakciókat válthat ki.  

Hogy a nemzetközi mérkőzéseken miért nincs vagy csak jóval kevesebb hasonló 
reakció van? Abban egyet kell értenem Nemcsik Balázs főtitkár úrral, és saját tapasztalatból is 
mondhatom, hogy egy Magyarországról külföldre utazó játékvezető jóval nagyobb 
tiszteletnek örvend, és ugyanígy egy Magyarországra külföldről érkező játékvezető is. Ennek 
több oka van. Először is vannak négyen-öten, akik az adott ország élvonalát képviselik, tehát 
nyilvánvalóan a legjobbak, a másik része pedig, hogy az Európai Kosárlabda Szövetség, 
illetve a Világszövetség olyan védőszárnyat ad, ami rendkívüli módon megtorolja a legkisebb 
kritikát, nem is beszélve a rendbontással kapcsolatos dolgokról. Ezt valahogy a magyarországi 
sportszervezetek, szurkolók is átérzik, ugyanis azokon a helyszíneken, ahol egyébként magyar 
versenyrendszerben történnek is néha említésre méltó, biztonsággal kapcsolatos események, a 
nemzetközi mérkőzéseken nem történnek meg, mert tudják, hogy nagyságrendileg súlyosabb 
büntetést kaphatnak érte, mind mondjuk a magyar versenyrendszerben. 

A magyarországi játékvezetők képzése egyébként az európai szövetséggel 
összhangban, és mondhatom nyugodtan, hogy az on-line-rendszerünk pedig az Európában, de 
lehet, hogy a világon is egyedülálló módon történik. Nyilvánvalóan afelé törekszünk, hogy a 
lehető legnagyobb számú jó játékvezetőnk legyen. Egyébként a látvány-csapatsportágak 
társasági adóból történő támogatási lehetőségének köszönhetően olyan ugrásszerű 
csapatlétszám-, illetve utánpótlás-sportolói létszám és ezáltal mérkőzésszám-növekedés 
történt, hogy a játékvezetésben ezt még nem tudtuk lekövetni, tehát most nyáron külön 
programot kell kidolgozni arra, hogy hogyan tudjuk – nemzetközi mintára egyébként – az 
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utánpótlás-sportolókat és -csapatokat kötelezően afelé hajtani, hogy vizsgázott játékvezetőik 
legyenek. Egyébként Németországban ez egy nagyon komoly folyamat volt. 

A szolnoki mérkőzéssel kapcsolatban annyit szeretnék leszögezni, hogy a Szolnoki 
Olaj KK–Hapoel Holon 2013. február 19-én lejátszott mérkőzése nem az MKOSZ 
versenyrendszerében lezajló mérkőzés volt, hanem EuroChallenge-mérkőzés volt, és ezáltal 
az európai kosárlabdaszövetség szabályzatai vonatkoztak ránk. Nem mondom, hogy nem volt 
közünk hozzá, de a mi szabályzataink ezen gyakorlatilag nem érvényesek, és hivatalos 
személyeink sem vettek rajta részt emiatt. Amikor azonban értesültünk arról, hogy mi történt, 
akkor írásban kértünk vizsgálatot, illetve tájékoztatást a Szolnoki Olaj KK Kft.-től, amire 
egyébként válaszként azt a közleményt küldtek meg nekünk, amit közösen a Védelem 
Holdinggal, az ott biztosítást végző céggel adtak ki. Ennek lényege az volt, minket mint 
szövetséget arról tájékoztattak, hogy semmiféle olyan intézkedést nem tettek, amellyel a 
magyar nemzeti színű zászló, illetve a székely zászló sportcsarnokba történő behozatalát 
megtiltották volna. Az is a tájékoztatás részét képezte, hogy a mérkőzésre, illetve az 
előzményekre való tekintettel a megszokottnál erősebb és feszesebb beléptetést írtak elő, és 
ennek során előfordulhattak egyedi félreértések, amelyek valós vagy vélt sérelmeket 
okozhattak, és ha ez így történt, akkor a Védelem Holding ezúton elnézést kér. Az MKOSZ-t 
erről tájékoztatták, és gyakorlatilag a mi jogviszonyunk ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban 
nem is lehetett ettől több. Köszönöm szépen, és akkor Kovács Péter úrnak átadnám a szót. 

Kovács Péter (Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége)  

KOVÁCS PÉTER (Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Képviselő Urak! Én érzelemmentesen próbálom megközelíteni, és szakértőként fogok 
válaszolni arra a kérdésre, ami a Szolnokkal kapcsolatban felvetődött; mindenképpen ebből 
célszerű kiindulni, és a későbbiekben is célszerű ezt követni. Az én megítélésem szerint, 
megismerve azokat a tényeket, amik ott a beléptetés során zajlottak, a biztonsági szolgálat 
részéről – látva a felvételeket – egy dolog történt, hogy a jogszabályokat megpróbálták 
betartatni. A belépni kívánó szurkolót – úgy, ahogy a jogszabály ezt előírja – megpróbálták 
megkérni arra, hogy mutassa meg a rendezőknek a csomagját, illetve annak tartalmát, 
azonban ez a szurkoló, anélkül, hogy megmutatta volna, azt mondta, hogy akkor ő nem 
hajlandó bemenni. Az én ismereteim szerint ekkor felajánlották neki, hogy félreteheti ezt a 
csomagot, akkor nem tudja bevinni, de természetesen beléphet, és ezután a szurkoló 
gyakorlatilag úgy döntött, hogy nem fogja megtekinteni a mérkőzést. 

A pozitívumokra szeretnék koncentrálni, és ismételten hangsúlyozom, szakértőként 
szeretném ezt megközelíteni; a reakciókat szeretném hangsúlyozni, amik ezt követően 
gyakorlatilag lezajlottak, természetesen a színfalak mögött, illetve azokat a cselekményeket, 
amelyek lezajlottak. A Szolnok és a szolnoki szurkolók között kialakult egy kapcsolat; 
elkezdtek egymással kommunikálni. A szolnoki szurkolók megfogalmazták azokat a 
kéréseiket, kérdéseiket, amelyek az egyes biztonsági fokozatokhoz kapcsolódóan a szurkolók 
által bevihető, nem bevihető tárgyak megismerésére irányultak. Egy részletes, csaknem 
tízoldalas anyag érkezett a szolnoki szurkolóktól, amit az MKOSZ segítségével a Szolnok 
csapata megválaszolt a szurkolóknak. Azóta nem tudok olyan problémáról, hogy ne jutott 
volna be valaki vagy valamilyen olyan tárgy, amit a jogszabályok, illetve az adott csapat 
pályarendszabályai tiltanának. 

Fontos hangsúlyozni azt is, és én inkább a pozitív példákat szeretném előhozni, hogy a 
Szolnok tanult abból, hogy ott valami probléma volt, megvizsgálta azt, hogy mi volt a 
probléma, és rájött arra, hogy nem biztos, hogy a pályarendszabályok kellő mélységgel és 
tartalommal rendelkeztek arról, hogy mit lehet bevinni és mit nem. Pont azért, mert ezt 
szorgalmazzuk, és minden egyes képzésünkön ezt próbáljuk elmondani, hogy a szurkolókat 
akkor lehet számon kérni, ha megfelelően tájékoztatjuk őket, akkor lehet kiszolgálni őket, ha 
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megnézzük azt, hogy nekik milyen igényeik vannak, a szolnokiak úgy döntöttek, hogy 
átértékelik és felülvizsgálják azt, hogy jelenleg milyen pályarendszabályokat alkalmaznak. 
Ezeket a pályarendszabályokat gyakorlatilag az előzőeknél sokkal hangsúlyosabban tették 
közzé, megjelenítették a saját honlapjukon, információim szerint a szurkolói csoportoknak 
közvetlenül eljuttatták, illetve intézkedni fognak arról, hogy ezek a csarnok közvetlen 
környezetében kihelyezésre kerüljenek. Azt szeretném ebből hangsúlyozni, hogy ha a 
kommunikáció kialakul a csapat és a szurkolók között, akkor nagyon sok mindent meg lehet 
oldani. Hogy valószínűleg voltak félreértések – a filmfelvételeken sok esetben nem lehet 
hallani a hangot –, tehát hogy ott ki milyen hangot ütött meg, illetve milyen beszélgetés 
zajlott, azt nem nagyon lehetett megállapítani. Én azt gondolom, hogy a pozitívum az volt, 
hogy utána leültek közösen, megpróbálták megbeszélni, és megpróbáltak úgy döntéseket 
hozni, hogy ez mindenki számára megfelelő legyen. Azóta sem a szurkolók, sem a Szolnok 
csapatának részéről nem érkezett ilyen kérés.  

Hangsúlyozni szeretném, hogy nem egyedi eset az, hogy a Kosárlabdázók Országos 
Szövetsége közvetlenül kommunikál a szurkolókkal. Legutóbb a paksi szurkolói csoporttól 
érkezett olyan kérés, hogy szeretnék megünnepelni a megalakulásuk 20. évfordulóját, és a 
jogszabályok betartásával ott is minden olyanra lehetőség volt, amit egyébként úgy tűnik, 
hogy a jogszabályok tiltanak, tehát a szurkolóknál is elindult egy olyan megfelelő 
jogalkalmazói gyakorlat, ami hozzásegítette őket ahhoz, hogy pénztárgépszalagokat dobjanak 
be a pályára. Ehhez az kellett, hogy mindenki tudja azt, hogy mi történik, hogy mikor 
történik, és hogy amit bedobnak, azt hogyan fogják eltávolítani a pályáról. A szurkolói 
csoport közvetlenül az MKOSZ-szel vette fel a kapcsolatot. Azt gondolom, hogy meg lehet 
kérdezni ezeket a szurkolói csoportokat, hogy milyen volt az MKOSZ hozzáállása; ami 
igazolja az MKOSZ szerintem jó hozzáállását, hogy ezek az események megtörténhettek.  

Ami a játékvezetők képzésével és védelmével kapcsolatban talán még kiegészítésre 
szolgál, ezenkívül volt egy kérdés. A védelmük érdekében az MKOSZ is azt vallja, hogy át 
kell tekintetni a stadionok, sportlétesítmények infrastrukturális állapotát. A tao-forrásoknak 
köszönhetően egyrészt számtalan fejlődést és fejlesztést lehetett tetten érni, másrészt meg 
nyomon követni, sajnos azonban a kosárlabda sportágban a klubok anyagi tehervállalása 
lényegesen alacsonyabb, tehát mi mindenképpen szorgalmazzuk azt, hogy fontolja meg a 
bizottság esetleg egy olyan javaslat megfogalmazását, amely a csapatok önrészét a tao-
forrásokhoz az infrastrukturális fejlesztés vonatkozásában megpróbálja központi költségvetési 
forrásokból biztosítani. Tudom, hogy ez a mostani zárolásos időszakban nem egy egyszerű 
kérdés, de ez mindenképpen a szolgáltatások színvonalához járul hozzá, hiszen nem a pályán, 
a kétméteres vonalon belül kell a szurkolóknak ülni, hanem akkor megfelelő körülmények 
között, normális büfé- és vécéellátással tudják megtekinteni a mérkőzést. Szeretném azt is 
elmondani, ha a szurkolók szóba kerültek, hogy mi a kosárlabdában kifejezetten figyelünk 
arra, hogy a vécék tiszták legyenek, és számon kérjük azokat a klubokat, akik nem helyeznek 
el egészségügyi papírt, kézmosó eszközöket, illetve ha nem működik a vécében a csap, vagy 
nem lehet lehúzni a vécét, azt is számon kérjük, és megpróbáljuk ezeket megfelelően 
megoldani.  

Nagyon fontos az, hogy a játékvezetők képzése megtörténik. Természetesen a 
játékvezetőknek nem a biztonságról kell tudniuk, hanem arról, hogy a biztonságot hogyan kell 
nekik gyakorlatilag megvalósítaniuk. A jogszabályok értelmében ők azok, akik meg tudják 
szakítani, felfüggeszteni, illetve befejezetté nyilvánítani is a mérkőzést. Ezeket a szabályokat 
részletesen átbeszéltük a játékvezetőkkel, de próbáljuk a játékvezetőkről levenni a terhet, pont 
azért, hogy a játékvezetők a játékkal tudjanak foglalkozni, és ebben követjük azt, amit a 
labdarúgás sportágban lehetett tapasztalni, hogy nem a játékvezetőnek kell dönteni arról, hogy 
mi zajlik a nézőtéren, hanem a lelátókon ülő szakembereknek. 
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Azt gondolom, hogy ami a védelmük érdekében jó… Régen egy népi hagyomány volt 
az, hogy gyakorlatilag üldözték a következő faluig a játékvezetőket, most már ez nem egy 
népi játék, bár a Körmend büntetése során felmerült több szurkolói fórumon, mert mi is 
olvassuk a szurkolói fórumokat, hogy a szurkolók mivel és hogyan elégedetlenek, hogy mit 
terveznek, és hogyan tervezik azt. Nálunk van egy kötelező kimenekítési terv, amit el kell 
készíteni. Hála istennek, az elmúlt időszakban nem volt arra szükség, hogy egy-egy 
játékvezetőt úgy kellett volna kimenekíteni; azt gondolom, hogy a szurkolók megfelelő 
önmérsékletet tanúsítottak. Nagyon sok olyan mérkőzés van – a csarnokok zártak –, amelyek 
feszültek, de nagyobb problémákról nem adhatunk számot. Egyet viszont a szövetség 
megkövetel, és az a játékvezetők és a hivatalos személyek védelmét érinti: aki megsérti azt, 
hogy a játéktérnek a játékról kell szólnia, azt kíméletlenül feljelentjük, lehet az anyuka, apuka, 
mert a játékosokon, a hivatalos személyeken kívül senkinek nincsen helye a pályán, a 
játéktéren. 

Ami még felmerült, az az együttműködés javításának kérdése. Azt látjuk, üdvözöljük 
azt, hogy a labdarúgásban megfelelő források felhasználásával lehetőség van arra, hogy a 
biztonsági infrastruktúra javuljon; a többi sportágban nagyon nehéz megteremteni a 
feltételeket. Azt gondoljuk, hogy elengedhetetlen az, hogy a kőkorszaki biztosítási 
gyakorlatból kilépjünk, hogy a mai kornak megfelelő eszközök álljanak rendelkezésünkre. 
Egy olyan csarnokban, ahol sokszor nem lehet hallani a sípszót sem, mert a nézők egyébként 
betöltik, a csarnokokat, hála istennek, azt gondoljuk, hogy nem megfelelő kommunikációs 
eszköz az, ha valaki telefonnal próbál kommunikálni. Ezt írtuk le, hogy ezt kell ösztönözni, 
hogy vezetési pont alakuljon ki, hogy olyan kommunikációs csatornák jöjjenek létre, amelyek 
függetlenek a szolgáltatók kénye-kedvétől, és így gyakorlatilag azonnal közvetlen és pontos 
információt lehessen begyűjteni arról, hogy mi történik a beléptető pontnál, hogy ki, mit, 
hogyan szeretne csinálni, hogy a vezetőt azonnal oda lehessen hívni, és megpróbálja 
megoldani azt a kényes, kényelmetlen helyzetet. 

Azt gondolom, hogy a Szolnok részéről példamutató volt, hogy jelezte, hogy aki úgy 
gondolja, hogy megsértették, azt megköveti, és azok az intézkedések, amik születtek, mind 
példaértékűek voltak, de engedjék meg, hogy a teljesség igénye nélkül kiemeljem azokat a 
csapatokat, akik nagyon sokat tettek azért, hogy a szolgáltatások színvonala javuljon. A Falcót 
kell itt megemlítenem, meg kell említenem még a Pécs, a Komló csapatát, az Alba csapatát és 
a Körmendet is végül. Bár sokat csatáztunk a Körmenddel, de végül a Körmendet is meg kell 
említeni, mert igen, most már ők is megértették azt, hogy két néző nem lehet egymás mellett, 
mert vannak olyan szurkolói eszközök, amiket, ha valaki esetleg egy kicsit idegesebb, akkor a 
másik fejéhez tud vágni. Most elválasztották a hazai és a vendégszurkolókat, és átgondolták 
azt, hogy hova kell és hova nem kell embert állítani. Azt gondolom, hogy a Körmend részéről 
egyrészt polgármester úr, másrészt pedig az ügyvezetőjük is azt mondta, hogy azt gondolja, 
hogy tanultak ebből, és megpróbálják a közeljövőben úgy megoldani a mérkőzések 
biztosítását, ahogy azt a nemzetközi porondon teszik. Bízunk benne, hogy nem azért látták be 
ezt, mert büntetéseket kaptak, vagy büntetések lebegtek ott, hanem azért, mert megértették 
azt, amit mondtunk, hogy a szurkoló, a szurkoló kiszolgálása a legfontosabb, és mellette a 
játékot csak úgy lehet fair play mellett játszani, ha a játékosok nem félnek a pályán, és ha a 
játékvezetők sem félnek a pályán. Remélem, nem hagytam ki egyetlenegy dolgot sem. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Szilágyi képviselő úr! 

További hozzászólások 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök neki, hogy akkor 
így tisztázódott, hogy egy szurkoló volt, akinek nem engedték be a zászlóját, és ezért egy 



- 34 - 

egész szurkolói csoport adott ki egy közleményt. Nem tudom, miért adták akkor ki ezt a 
közleményt, és azt sem értem, hogy akkor a többi szurkoló miért nem vitte be a magyar 
zászlót erre az egy mérkőzésre; egyébként bent szokott lenni, de teljesen mindegy, ezek biztos 
csak az én buta kérdéseim. Azért furcsa, hogy amikor a szurkolók elítéléséről van szó, akkor a 
szövetségek egyértelműen, akár kollektíven is elítélik a szurkolótáborokat, viszont amikor a 
biztonsági szolgálat működéséről van szó, akkor itt két példa is volt, mert biztos Samu úrral is 
mi más felvételeket láttunk erről az ominózus Győr–Videoton-mérkőzésről. Ajánlom önnek, 
hogy nézze meg még egyszer azt a részét, amikor már semmi balhé nincs, a Videoton edzője 
odamegy a játékvezetőhöz, gratulálni akar neki, vagy megköszönni a részvételt, és egy csíkos 
pólós biztonsági ember nekiugrik. A játékvezető szól rá, hogy hagyja abba, a játékvezető és a 
saját társai, majd arrébb viszik, utána ez az edző mind a négy játékvezetővel kezet fog, beszél 
velük három mondatot, és elmegy. Ha ez ön szerint normális eljárásmód, akkor biztos mi 
látjuk másként. 

Aztán az is érdekelne, hogy azt mondja, lefedésre kerülnek majd a lelátók, ezeket 
meghatározzák meg hasonlók, de a szünetmentes áramforrásról, amikor hiba van, ön nem tud 
semmit, az nem az ön feladata, az nem az MLSZ feladata. Szerintem ma Magyarországon a 
Magyar Labdarúgó Szövetség írja ki a bajnokságot, határozza meg a versenyszabályzatokat, a 
Magyar Labdarúgó Szövetségnek kellene felügyelni, hogy ott minden rendben van-e.  

Ha megengedi, akkor idézek önnek az önök 2012. április 1-jétől hatályos 
infrastruktúraszabályzatából, amelyben önök írják le azt a 3. § 24. pontjában, hogy mi 
vonatkozik a villanyvilágításra, és mi vonatkozik a szünetmentes áramforrásra; nincs 
kettéosztva az önök szabályzata alapján, nincs meghatározva, hogy minek kell lennie. 
Felolvasom. Azt mondják: „A létesítményfenntartónak gondoskodnia kell a szünetmentes 
áramforrás meglétéről, annak megbízható működéséről. Áramkimaradás esetén ennek az 
áramforrásnak biztosítania kell az eredeti létesítmény kétharmadát, 800 luxot, amely mellett a 
mérkőzést be lehet fejezni, továbbá feladat a menekülési utat jelző piktogramok állandó és 
szünetmentes megvilágítása.” Ez az önök szabályzata; itt nem vették két részre ezeket a 
dolgokat. Szerintem önöknek, ha szabályzatokat hoznak ki, kormányrendelet van erre és 
hasonlók, akkor kutya kötelességük lenne előírni, hogy a szurkolók biztonsága érdekében 
legyenek ilyen dolgok. Aztán azt mondta még, hogy szolgáltatásokat adnak a szurkolói 
kártyával kapcsolatosan. Nem tudom, vizsgálták-e, mert szerintem ez is a feladatuk lenne, 
hogy néha a szurkolók érdekeit is vizsgálják, hogy milyen szolgáltatást adnak, mert szerintem 
egyelőre Magyarországon semmit.  

Aztán még egy utolsó mondat: elhangzottak itt európai példák, hogy Magyarország is 
efelé megy. Samu úr, egyetlenegy olyan európai példát mondjon nekem, ahol egy 
szurkolónak, azért, hogy megnézzen egy rangadót, három kilométert kell sétálnia kötelezően a 
Váci úton, hogy kimenjen az Újpest-pályára, és három kilométert kell kötelezően 
visszasétálnia gyalog ahhoz, hogy utána elhagyja a mérkőzést! Kötelezően előírva. Nem 
mehet ki másképp a mérkőzésre, csak ha három kilométert sétál – lehet eső, tűző nap vagy 
bármi egyéb –, mert ilyen előírások vannak. Ez nem egy normális szurkolói kiszolgálás az én 
részemről. Egyvalami megütötte a fülemet, ha erről esetleg mondana egyetlenegy mondatot. 
Azt mondta, hogy vannak olyan rendbontások, ahol tevőlegesen közreműködött a klub a 
rendbontásban, és itt egyértelmű, hogy a klubot is megbüntették. Ha mondana erről valamit, 
hogy mi volt az, amikor egy klub tevőlegesen közreműködik egy rendbontásban, hiszen akkor 
valószínűleg ezért kapják a büntetést, csak hogy halljak rá esetleg példát is. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Szalay Ferenc képviselő úr! 
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SZALAY FERENC (Fidesz): Azt szűrtem le a válaszokból, hogy sokkal nagyobb 
biztonságban vannak a mérkőzések, mint eddig voltak. Én azt szűrtem le, hogy az a törvény, 
ami megszületett, a szurkolókat szolgálja, a szurkolók azon részét egészen biztos, akik a sport 
miatt mennek ki a pályákra. Azt gondolom, hogy mind az öt sportág nagyon-nagyon 
komolyan dolgozik ezen, és azt látom, hogy persze ők is látják az anomáliákat, látják még a 
javítandókat, látják a problémákat. Nem gondolom, hogy bárki rossz irányt venne. Az nekem 
külön megnyugtató volt, hogy a szurkolói kártyát nem kötelező kiváltani; Szilágyi úr erről is 
mondhatott volna egy mondatot, mert az egész mondandó arról szólt, hogy a szurkolói kártya 
hogyan akadályozza meg a szurkolók beléptetését a stadionokba. Azt hallottam a biztonsági 
igazgató úrtól, hogy az nem kötelező; a klubok döntik el, hogy igen vagy nem. Nekem ez azt 
jelenti, hogy bárki bemehet egyébként szurkolni mérkőzésekre. (Szilágyi György: Kérdezze 
meg Varga úrtól!) Ha félreértettem, akkor majd – mint ahogy Varga úr javasolta – üljünk le 
egy fél órára, aztán beszélgessünk erről a kérdésről. 

Fontosnak tartom azt is, hogy a sportágak mind-mind egyetértettek abban, hogy a 
játékvezetők képzettsége ugyan nem befolyásolja közvetlenül a mérkőzések biztonságát, 
ellenben azzal is egyetértettünk, hogy a játékvezetők biztonsága is fontos része ennek a 
biztonsági intézkedéssorozatnak. Azt külön köszönöm, hogy a szolnoki kérdésre ez a válasz 
volt, amit főtitkár úr és az igazgató úr mondott. Javaslom mindenkinek, hogy mindenki várja 
meg a válaszokat, és utána reagáljon a különféle megnyilatkozásokkal, a különféle dolgaival. 
Ha a politika ez ügyben szeretne magának előnyöket kovácsolni, ám legyen, azt is meg lehet 
tenni, csak igazából a tényszerűség néha egészen más, mint ami néha kijön a nyilvánosság elé. 
(Szilágyi György távozik az ülésteremből.) 

Azt gondolom, hogy amit önök tesznek, az követendő és jó példa, és biztos vagyok 
abban, hogy ez még javulni fog. A vízilabdát különösen szeretném megemlíteni. Most láttam 
az elődöntőt Szolnokon. Nem vagyok sokat vízilabdameccsen, de béke, nyugalom és jó 
hangulat van, azt gondolom. A kosárlabdát azért nem mondom, mert akkor azt mondják, hogy 
elfogult vagyok. Viszont a jégkorong meglepett ezzel a 32 mérkőzéssel, ezt javaslom a többi 
sportágnak, hogy van valami, ami visszatartó erő, de volt ennek egy eleje, egy felfestett rész, 
ahova nem lehet bemenni másoknak. Vannak jó gondolatok, lessük el ezeket egymástól, és 
azt gondolom, hogy ez hasznos lehet. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Varga képviselő úr! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Nagyon gyorsan, mert még van egy napirendi 

pontunk, és ígérem, hogy itt maradok, hogy ne legyen ezzel gond. Szurkolói kártya: jó, 
kedvezmények, persze fontos. Ezért kellene, hogy lehetőség legyen, tehát hogy a törvény ne 
biztosítson lehetőséget arra a klubnak, hogy ő maga teljesen kötelezővé tegye. Egyébként erre 
volt módosítóm, tehát értem, amit mindenki elmondott. (Szalay Ferenc: Kötelező vagy nem 
kötelező?) A következő. A törvény lehetőséget biztosít a klub számára, hogy ő kötelezővé 
tegye. (Szalay Ferenc: Ez világos, de nem kell neki.) Igen, de a klub dönthet úgy – mint ahogy 
a Ferencvárosnál döntött –, és ezzel van probléma szerintem, de szerintem be fogja látni a 
Ferencváros, hogy ez nem jó út, hogy az összes szektorra egyaránt kötelezővé teszi. (Szalay 
Ferenc közbeszólására:) Mert azt gondolom, hogy egy biztonsági vezetőnek, egy MLSZ-
tisztségviselőnek lehet erről véleménye, vagy lehet erről egy olyan tapasztalata a beléptetés 
során, amit nem baj, ha tolmácsol. Volt egy ilyen módosítóm; szerintem ezt újra kell majd 
gondolni. 

Pirotechnika. Igen, a pirotechnikus jelenlétével lehetne javítani a helyzeten. Ez a 
hangulat része, csak ezt mondtam. Szóba került ez az ellenőri jelentés. Hadd mondjam már el 
a konkrét helyzetet; kipontozom a problémás részt. Amit én gyerekkoromtól hallok, az annyi 
szokott lenni, hogy „Aki nem ugrál, fradista!”, és akkor ilyenkor mindannyian ugrálunk, és én 
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is egyébként, megmondom őszintén; én nem vagyok az, én diósgyőri vagyok, de ez teljesen 
mindegy. Ebben szerintem semmi sértő nincs önmagában, viszont ez az ellenőri jelentésbe 
úgy került be, hogy „Ki nem ugrál – három pont – fradista”. Soha nem mondjuk ki; ezért 
kérdeztem, hogy van-e valami nyoma ennek. Lehet, hogy ez más mérkőzéseken olyan 
szövegkörnyezetben hangzik el, de nálunk nem hangzik el, tehát nem mondjuk így. Ezt jó 
lenne megnézni. Egy 200 ezer forintos büntetésről van szó egyébként, de az elv is fontos 
számunkra, mert nem szoktuk így mondani, és ez fel is merült otthon fórumokon. Röviden 
ennyi. A szélesség kapcsán mondta, amit mondott, ez rendben van. Szerintem felül kell 
vizsgálni, hogy amennyire lehet, tényleg szélesnek kell lennie, mert ez problémás. Teltház 
volt úgy is Diósgyőrben, hogy közben voltak sokan kint? Akkor itt kellene stadiont építeni; de 
ez egy hosszabb beszélgetés lenne, ebbe nem kezdek bele (Derültség. – Szalay Ferenc 
közbeszólására:) Más konstrukcióban, ezt ön is tudja, és nyilván nem olyan volumenűt, de azt 
gondolom, hogy ez még várat magára egyelőre, mindenesetre kint is legalább ezren voltak, és 
a hangulat más így, hogy azok közül sokan nincsenek ott, akik kint voltak. 

Egy dolgot mondott még Szilágyi képviselőtársam, és sajnálom, hogy elment: 
méltatlan helyzetek a vonulások során. Egy dolog eszembe jutott, és ezt szerintem a végén 
elmondom. A Ferencváros-Diósgyőr-mérkőzés előtt a Keleti pályaudvartól jeggyel igénybe 
vehető buszokat biztosított a BKK, amit nem vett igénybe a diósgyőri tábor, egyetlen ember 
sem, mert elvi kérdés volt, és végigvonultatták az egész tábort a Fiumei úton, amire ráadásul 
rátereltek minket is, akik kocsival mentünk, tehát ez egy tényleg méltatlan szituáció volt. Nem 
tudom, hogy lehet-e ebben egységes rezsimet csinálni. Korábban Miskolcon, főleg biztonsági 
okokból is, tehát a város szempontjából is fontos volt, hogy az MVK Zrt. biztosítson – olyat, 
amilyet, de biztosítson – buszt arra, hogy ingyen kiszállítsa a szurkolókat a Tiszai 
pályaudvarról a stadionba.  

Nem mindenhol kapta ezt vissza a diósgyőri szurkolótábor. Nincs erre egységes 
szituáció. Most valami ilyesmi választ kaptunk, hogy a Ferencváros valami külön 
megállapodás alapján kapta ezt a szállítást az MVK-tól. Nem tudom, milyen külön 
megállapodásról van szó, de jó lenne ebben egy egységes rezsimet elérni, ahol a klubok vagy 
valamilyen módon a helyi közlekedési társaságoknak térítenek valamit, mert nem azzal a 
jeggyel van baj, hanem a diósgyőrinek az önérzetével van baj, hogy mi mindenkinek segítünk, 
a vendégszurkolónak, hogy eljussanak oda, ahova kell, nekünk meg a kutya se segít, tehát 
ilyen dolgok vannak. Ezekben szerintem még rendet kellene tenni. Elnézést, hogy hosszú 
voltam.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Megköszönöm mindenkinek a tevékeny 

részvételét, és további jó munkát kívánok. Látják, hogy elég feszült a helyzet politikai 
vonalon is; bízunk benne, hogy azért a gyakorlat majd mást fog mutatni. További jó munkát 
kívánok mindenkinek!  

Beszámoló a Magyar Lovassport Szövetség tevékenységéről 

Megérkeztünk az 5. napirendi ponthoz. Talán hosszabb volt ez, mint egy komolyabb 
fogathajtás, én úgy gondolom, azon a széken. Az 5. napirendi pont a Magyar Lovas Sport 
Szövetség tevékenységéről szóló beszámoló. A jegyzőkönyv számára kérnénk szépen a 
bemutatkozásokat, és máris megadom a szót. 

Lázár Vilmos tájékoztatója 

LÁZÁR VILMOS elnök (Magyar Lovassport Szövetség): Lázár Vilmos vagyok, a 
Magyar Lovassport Szövetség elnöke. Az előzőekhez csak annyit, hogy lovasversenyre kell 
járni, mert ott nagy a biztonság, és bár hétvégén az egyik versenyünkön kiszúrták egy autónak 
a kerekét, ez nálunk már hatalmas nagy balhénak számít, úgyhogy mindenki erről beszél, de 
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ennek ellenére úgy gondolom, hogy a lovassport-versenyekre való járás mindenképpen egy 
családi tevékenység, és sok gyereket, sok családot látunk hétről hétre. 

Pontosan nem tudom, hogy a meghívásunknak mi volt az apropója, mindenesetre a 
lovassportnak mindig is van apropója, úgyhogy köszönjük, hogy itt lehetünk, és 
természetesen szívesen számolunk be a tevékenységünkről. Volt szerencsém egyébként már a 
bizottság előtt a „Kincsem” nemzeti lovasprogram beszámolóját is megtartani talán másfél 
évvel ezelőtt, amelyet a bizottság nagy örömünkre támogatott. Mindez a program már odáig 
haladt, hogy miniszterelnöki megbízottunk van, és bár én, aki a versenyszférában dolgozom, 
mindig türelmetlen vagyok az eredmények tekintetében, de azért szépen lassan halad a dolog. 
Az 1. napirendi pont, pontosan az erdőtörvénnyel kapcsolatosan is, szintén ezt a „Kincsem” 
nemzeti lovasprogramot érinti, és remélem, hogy három év után el tudunk jutni oda, hogy ez 
is keresztülmegy, és a lovasok szabadon járhatnak az országban. 

A „Kincsem” nemzeti lovasprogram összességében a lovaságazatról beszél: ebbe a 
lótenyésztéstől, a lovassporttól, a hagyományőrzéstől kezdve a turizmuson keresztül sok-sok 
minden tartozik. Ami gyakorlatilag a mai megbeszélésnek vagy a mai bizottsági napirendnek 
a témája, az a Lovassport Szövetség. A lovassport az, ami ennek az egész ágazatnak a 
kirakata, és az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ha szép a kirakat, akkor nyilván sokan 
akarnak bemenni abba az üzletbe. Annak ellenére, hogy nagyon minimális támogatást 
kapunk, és azt kell mondani, hogy saját forrásból és saját erőből dolgozunk, úgy gondolom, 
hogy egy szép kirakatot sikerült megcsinálni az elmúlt néhány évben, amire természetesen 
nagyon büszkék vagyunk. 

Eljött velem Stróbl Dorottya, a Magyar Lovas Szövetség főtitkára, aki azt az írásos 
anyagot készítette, amit gondolom, hogy a bizottság tagjai megkaptak, eljuttattuk a bizottság 
számára, ő majd néhány gondolatot fog erről beszélni, én csak néhány számadatot mondanék, 
hiszen a látványsportágak képviselői is elmondták korábban, hogy milyen a számosság 
bizonyos sportágakban. A Magyar Lovas Szövetség kilenc szakágat működtet, amelyből 
három olimpiai szakágunk van: a díjugratás, a díjlovaglás és a military, a lovas 
háromtusaverseny. Ezen sajnos az elmúlt olimpiákon már nem volt magyar induló, de 
szeretnénk, ha ez előbb-utóbb megváltozna, és legalább magyar résztvevővel 
büszkélkedhetnénk. 3000 körül van az igazolt versenyzőink száma. Természetesen ezek azok, 
akik aktívan versenyeznek, tehát a sportot hobbiszerűen, tömegsportszinten művelők száma 
ennél lényegesen több. Nálunk vannak olyan sportolók is, akik a lovak, ők egy kicsit többen 
vannak regisztrálva, hiszen fogathajtásról is beszélhetünk, ahol csak egy négyesfogatnál öt ló 
utazik a versenyre, tehát 5000 regisztrált sportolóval rendelkezünk. 

Az elmúlt esztendőben 600 versenynap volt a lovassportban, és körülbelül 30 ezer 
startot regisztráltunk. Ezek korosztályos versenyek és természetesen a felnőtt bajnokságok a 
kilenc szakág tekintetében. Annak ellenére, hogy a lovassport, bármennyire is tagadjuk, és 
ellenkezünk, amikor az újságírók ezt megkérdezik, de azért magunk között szólva, nem az 
olcsó sportágak közé tartozik, évről évre egy kis fejlődést tudunk elérni. Nemcsak az élsport, 
nemcsak a sport, nemcsak a regisztrált sport tekintetében lelhető fel ez az emelkedés, hanem a 
tömegsport szintjén is. Éppen ezért a Magyar Lovas Szövetség nagyon koncentrált és figyelt 
arra, hogy ezt is valamilyen ellenőrzött és rendezett formában csináljuk: a 
szabadidősportágakra vagy szabadidő-rendezvényekre külön szabályzatot készítettünk, és a 
balesetveszélyt, valamint a szakmai feltételeket figyelembe véve tudjuk azokat megcsinálni. 
Négy évvel ezelőtt lettem a Magyar Lovassport Szövetség elnöke, és Dorottya a főtitkár. 
Amikor átvettük a szövetséget, akkor úgy nézett ki, hogy magyar lovas sportoló nem indulhat 
nemzetközi versenyeken, hiszen a korábbi vezetés akkora tartozásokat halmozott fel a 
nemzetközi lovassport szövetség felé, és egy másfél-két év alatt sikerült ezt a gazdálkodást 
helyre tennünk, teszem hozzá még egyszer, úgy, hogy különösebb segítséget, támogatást nem 
kaptunk, ezt mind saját erőből, saját forrásból tudtuk megtenni. 
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Amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, és ami talán a Lovassport Szövetség 
legnagyobb bázisa, az a szakembergárda, amivel rendelkezünk, rájuk támaszkodhatunk 
leginkább, és az edzői bizottságunk, amelynek szintén Dorottya az elnöke. Az edzői 
bizottságunk egy nemzetközi edzői regisztrációs rendszerben dolgozik, és gyakorlatilag olyan 
vizsgakövetelmények és olyan szintek vannak a lovassport edzőinél, hogy mi olyan 
bizonyítványt állítunk ki az edzőink számára, amivel akár Angliában vagy a világ sok 
országában tudnak állást elfoglalni, tudnak munkát vállalni, és ezzel gyakorlatilag a 
nemzetközi körforgásba, a nemzetközi vérkeringésbe is bekerültünk. Szintén fontos az, hogy 
ellenőrzött feltételek mellett zajlódjanak a lovasversenyek, éppen ezért nagyon komoly 
szabályzatokat üzemeltetünk, működtetünk ennek érdekében. Ez nemcsak drága, hanem 
balesetveszélyes sport is, és amikor arról beszélünk, hogy a kirakat szép legyen, egy-egy 
baleset borzasztóan rombolja ennek a kirakatnak a minőségét, éppen ezért fontos, hogy minél 
inkább ellenőrzött feltételek és körülmények mellett folyjanak a versenyek.  

Ami még fontos Dorottya mondandója előtt, hogy a Lovassport Szövetségnek nem az 
a feladata, hogy működtesse a sportágat. A világon mindenütt úgy van, hogy pénzes, tehetős 
emberek, szponzorok állnak a háttérben – itt az élsportról beszélek és nem a tömegsportról –, 
és a Magyar Lovas Szövetség azt nem tudja megtenni, hogy bizonyos állami forrásokból 
lovakat vásároljunk azoknak, akik erre érdemesek, bár egyébként, teszem hozzá, ez lenne a 
leghatékonyabb, de ezt nyilván nem tehetjük, és nem is tudjuk megtenni. Abból a 
szempontból is fontos lenne, mert látjuk, hogy az utánpótlás kategóriákban igen jó 
eredményeket érünk el, a gyermek Európa-bajnokságokon dobogón végeznek a fiataljaink, és 
ahogy mennek bele a korba, egyre inkább a drága lovakra van szükség. Nagyon kevés ilyen 
van a világban, és itt, a felnőtt kategóriákban a pénz már igazán nagyon-nagyon fontos, ennek 
ellenére mégis azt mondom, hogy nem a Lovassport Szövetség feladata az, hogy ezt a pénzt 
előteremtse és ezt elköltse, hanem a szövetségnek a feladata az, hogy olyan környezetet 
teremtsen, ami jó táptalaj ennek a pénzbeáramlásnak a sportba. 

Itt nagyon-nagyon fontos az a jó néhány rendezvény, az a jó néhány verseny, amit a 
Lovassport Szövetség rendez, illetve amit a Lovassport Szövetség licencengedélye mellett 
rendeznek különböző cégek. Hogy ebből is néhány számadatot mondjak, csak a Nemzeti 
Vágta 1 700 ezer televíziónézőt ültet le a televízióképernyő elé egy vasárnapi, viszonylag 
gyengébb idősávban, és körülbelül egymillió ember az, aki az elejétől a végéig végignézi. Ez 
azt jelenti, hogy körülbelül egyébként a Forma 1 számai tudják ezt produkálni. Egy-egy 
világverseny, amit Magyarországra hozunk, az elmúlt időszakokban is, főleg a fogathajtó 
világbajnokságok, Európa-bajnokságok, amiből idén is lesz egy Budapesten, a Városligetben 
és a Hősök terén, százezres tömegeket képesek ezekre a versenyekre kivonzani. Megint csak a 
kirakat szempontjából fontos az, hogy ezekkel találkozzanak az emberek, és itt találják meg a 
példaképeiket a fiatalok, és ez egy igazán magas polcon lévő dolog legyen az ő számukra, 
hogy minél többen és többen kezdjenek el ezzel foglalkozni. Abból a szempontból is fontosak 
ezek a rendezvények, hogy itt igazán meg tudjuk mutatni a szponzoroknak, hogy miről szól a 
sportág, igazán magunk mellé tudjuk állítani a szponzorokat és talán azokat a pénzembereket, 
akiknek ez egy presztízst jelent, hogy ezeken a rendezvényeken bármilyen formában is részt 
vehetnek.  

Elkészítettük a sportágfejlesztési stratégiánkat. Sok területen kormánydöntés is van 
már arról, hogy a nemzeti lovasprogram miként kerül támogatásra, de sajnos a 
látványsportágak közé nem tudtunk bekerülni, sőt abból a tizennégy sportágból is 
kimaradtunk, aki utána még külön pluszforrást kapott. Ezért elkészítettük ezt a 
sportágfejlesztési koncepciót, ami kifejezetten arra irányul, hogy az elkövetkezendő években 
olimpiai résztvevőt tudjunk biztosítani. Ennek legfontosabb alapköve az oktatás és a képzés, 
erre helyezi a hangsúlyt, és nagyon szerények voltunk, túl sok pénzt nem kértünk, de 
természetesen ahhoz, hogy ezt megfelelő szakmai alapon, szakmai színvonalon tudjuk 
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csinálni, forrásra van szükség. Eljuttattuk a miniszterelnök úrnak, és a sport 
szakállamtitkárságon is ott van ez az anyag. Bízunk benne, hogy ez minél előbb kormány elé 
kerül, és a Magyar Lovassport Szövetség is valami kis apró támogatást kaphat. Átadnám a 
szót Dorottyának. 

Stróbl Dorottya szóbeli kiegészítése 

STRÓBL DOROTTYA főtitkár (Magyar Lovassport Szövetség): Köszönöm, bár 
elnök úr után mindig nehéz szóhoz jutni, mert ő azért nagyjából elmond mindent, mert 
szerencsére aktív sportoló lévén is napi kapcsolatban van a sportágával. Így van ez velem is; 
mindketten a mai napig aktívak vagyunk, és látjuk a sportág jó részét és problémáit. A 
tömegbázis hatalmas, és amerre csak nézünk, hogy úgy mondjam, ingyen reklámot kap 
rajzfilmektől az óriásplakátokig, mert ahol jár az ember az országban, csak lovak vannak, és a 
gyerekek ezt nézik, és megszeretik. Többször elmondta az elnök úr, hogy saját forrásból 
gazdálkodunk. Ez számokra lefordítva azt jelenti, hogy 8 százalék a szövetség állami 
támogatása, az összes többi a sportolói befizetésekből van, ezért nagyon nehéz közcélra 
fordítani, hanem általában azok a szakágak, akik befizetik ezeket a pénzeket, szeretnék azokat 
az utolsó fillérig vissza is kapni a saját versenyrendszerükben, többnyire pénzdíj formájában, 
hisz ebben a sportban az eredményességet leginkább a pénzdíj motiválja, és világszerte 
nemzetközi szinten is ez így van.  

Amire nagy erőkkel kellene energiát fordítanunk, és megtalálni hozzá a forrásokat, 
hogy biztonságot tudjunk központilag nyújtani azoknak a fiataloknak, akik ezt elkezdik, és 
tudjuk a lovardáinkat, létesítményeket ellenőrizni, és megnézni, hogy ott valóban 
szakemberek dolgoznak vagy sem. Ez jelen pillanatban eléggé gyerekcipőben jár, illetve nem 
nagyon van erre egy olyan jól működő központi adatbázis, hogy ezt meg tudjuk tenni, illetve 
olyan műhelyeket működtetni, ahol egységes elvek alapján folyik a lovasoktatás. 
Visszatekintve, az elmúlt húsz évben ez nagyon széthullott. Annak idején állami ménesek 
által támogatott nagy egyesületekben egy központi képzés folyt, de a mai napra ez teljesen 
eloszlott, és ez látszik is a klubjaink számából: 520 tagegyesületünk van. Ez azt jelenti, hogy 
vannak olyan egyszemélyes – idézőjelben – egyesületek, hogy tényleg a szülő szedte össze az 
egyes tagokat, hogy a gyerekének legyen egy egyesülete, de igazából műhelymunka nem 
nagyon folyik, legalábbis nagyon kis létszámban, és abszolút egyéni szervezésben, különböző 
edzők köré csoportosulva.  

Ez egy olyan dolog, ami abszolút támogatásra szorul. Vilmos elmondta, hogy 
nemzetközi eredményeket főleg a fiatalokkal tudunk elérni a lovak minősége miatt, de nem 
szabadna hagyni azokat a tehetséges lovasokat elmenni az országból, akik utána, kinőve az ifi 
korból, Nyugat-Európában próbálnak szerencsét. Erre mindenképpen egy stratégiát kell 
kidolgoznunk. Igazából ez az, amit ebben az anyagban leírtunk. Mivel Vilmos azzal is kezdte, 
hogy nem tudtuk meg a konkrét célját annak, hogy mi itt napirendre kerülünk ezen a 
bizottsági ülésen, de nagyon örülünk, mert szeretünk róla minden fórum előtt beszélni, és 
egyre nagyobb támogatottságot szerezni ennek a sportnak. Szárazon, mint minden sportágnak 
a feladata, szerepel ebben az anyagban. Még egy dolog, a Nemzeti Lovarda, amit a Lovas 
Szövetség vagyonkezelésbe kapott egy 2011. év végi kormányhatározattal, és ezáltal egy 
olyan központi bázisa lett a sportnak, a sportágunknak, ahol tényleg jól szervezetten tudjuk 
bonyolítani a szakemberképzéseinket és nemzetközi versenyeinket. Bár ebben az anyagban 
benne van, hogy azáltal, hogy egy olyan létesítmény került a kezelésünkbe, ami 
magánadományból érte el a nemzetközi szintű versenypályát, illetve abból tudták legyártani, 
megcsinálni – mert ez egy speciális homokpálya –, de hála istennek, sok év után tavaly újra a 
legmagasabb kategóriájú díjugrató világkupaversenyt tudtunk rajta rendezni. Azért még sok 
pénz kell ahhoz, hogy ez valóban úgy nézzen ki, hogy ne kijelölt útvonalakon kelljen 
vezetgetnünk a külföldi vendégeket, hogy ne lássák az omló vakolatokat a háttérben, de azért 
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reméljük, hogy egy idő után ez azért szép lesz, és erre is kapunk támogatást. Ennyivel 
szerettem volna kiegészíteni, és ha bármi kérdésük van a bizottsági tagoknak, akkor 
mindketten szívesen válaszolunk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy merült-e fel kérdés. 

Szalay Ferenc képviselő úr! 

Kérdések, reagálások 

SZALAY FERENC (Fidesz): Látszik, hogy van olyan sportág, ahol a kijelölt útvonal 
nem probléma; a labdarúgásban probléma volt, hogy kijelölt útvonalon viszik a szurkolókat. 
Ez csak a vicc része volt. Azért gondoltuk, hogy meghallgatjuk önöket, hogy amit elmondtak, 
azt halljuk. Egy kérdést szeretnék feltenni, hogy az iskolai testnevelés és a lovassport 
kapcsolatában milyen gondolatok fogalmazódtak meg. Miniszteri megbízott úr… (Lázár 
Vilmos: Miniszterelnöki megbízott, Horváth László, aki itt volt az elején) Ő beszélt erről 
annak idején nekünk, hogy az iskolai sportba be kell vinni a lovassportot is. Azért is kérdezem 
ezt, mert szerintem van nem egy-két település, ahol vannak lovasklubok, ahol szívesen lenne 
partner iskola és lovasklub. Ha lehet, erre a kérdésre szeretnék választ kapni. 

 
ELNÖK: Van-e valakinek esetleg még kérdése? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor 

megadom a szót válaszadásra.  
 
LÁZÁR VILMOS (Magyar Lovassport Szövetség): A „Kincsem” nemzeti 

lovasprogramnak egyik fő alapköve, amiről a képviselő úr beszélt: az iskolai lovasoktatás. Ez 
már kormány előtt is volt, tehát a miniszterelnöki megbízott úr terjesztette kormány elé, és 
megszületett a kormányhatározat is arról, hogy ezt a kormány a különleges kormányzati 
intézkedések soron, a költségvetésből támogatja. Jelen pillanatban a Közlönyben még nem 
jelent meg, sajnos, annak ellenére, hogy erről kormányhatározat született. Éppen most van a 
miniszterelnöki megbízott úr Lázár János államtitkár úrnál azzal kapcsolatban, hogy a 
mandátumát, ami egyébként határozott idejű volt, és tavaly novemberben lejárt, 
visszamenőleges hatállyal meghosszabbítsák, és így meg tud jelenni a Közlönyben, és tovább 
tudunk menni benne. Ez nagyon fontos, mert itt lemaradásban vagyunk. Ha azt szeretnénk, 
hogy ez szeptembertől el tudjon indulni, akkor ebben nagyon hamar komoly lépéseket kell 
tenni. Ezzel kapcsolatban annyit tudok még elmondani, hogy ennek a minősítése megtörtént, 
tehát a lovardákat minősítettük, és a Magyar Lovassport Szövetség adja ennek a szakmai 
bázisát, tehát a mi edzőink, az általunk regisztrált edzők alkalmasak arra, hogy ezeket a 
képzéseket elvégezzék az iskolai oktatásban, és nagyon bízunk benne, hogy ez el tud indulni. 
Ebben a kormányhatározatban összegek is szerepelnek; ha jól tudom, 300 millió forintos 
nagyságrendű összeg az, ami ezt első körben támogatná. Azt is tudjuk, hogy nem lehet ezt 
túlzottan felnövelni. Nagyon sok jelentkező lenne rá, hiszen ez pluszforrást jelent a lovardák 
számára, mert fejkvóta alapon számolnak el, és az alapján kapják meg a pénzt, amennyi 
gyereket tanítanak lovagolni, de azért nem tudjuk ezt első körben rettenetes mértékben 
felnövelni, hiszen a szakembergárda nem áll rendelkezésre olyan számban, hogy ezt 
számosságában nagyra lehessen növelni. Nyilván ki kell próbálni, kell egy ilyen tesztévet 
csinálni, hogy ez miként működik, és ennek a tapasztalatai után tudunk továbblépni. 
Mindenesetre azok a létesítményeink, amelyek ott vannak az iskolák környezetében, azok 
nagyon örülnének, és örülnek is ennek a lehetőségnek, hiszen pont abban az időszakban, 
amikor mondjuk a turizmus tekintetében hétköznap nem annyira aktív az igény a 
szolgáltatásra, abban az időszakban tudnának az iskolák számára szolgáltatni. Látjuk az 
országban, hogy a forráshiány nagyban gátolja a lovardák fejlesztését, annak ellenére, hogy 
most elég sok európai pályázatban a ló és a lovaslétesímény mint hívó szó szerepel, de ennek 
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ellenére forráshiányosak ezek a létesítmények, és ezzel – amellett, hogy egy csomó gyereket 
megtanítunk lovagolni, és közel kerülnek a sportághoz – forrásokat tudunk biztosítani a 
megfelelő szakmai színvonalon és megfelelő szakemberekkel működő lovardák részére.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük ezt a kimerítő tájékoztatást. Engedje meg, hogy 

még egyszer gratuláljak az elmúlt időszakban elvégzett munkájukhoz, és bízom benne, hogy 
továbbra is hasonló eredményeket fognak elérni mind a sport terén, mind a szövetségben való 
működéssel kapcsolatosan. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltak. (Lázár Vilmos: 
Köszönjük szépen.) Úgy gondolom, hogy a bizottsági ülés végére értünk. Mindenkinek 
további szép munkát a további feladatok előtt! A Parlamentben találkozunk. Szervusztok, 
viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 38 perc)  

 

 Dr. Bohács Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


