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Napirend 
 

1. Egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/11398. szám) 
(Dr. György István, Horváth Zoltán, Vantara Gyula és Babák Mihály (Fidesz) 
képviselők önálló indítványa) 
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 
 

2. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11473. szám) 
(Rogán Antal (Fidesz) és dr. Rétvári Bence (KDNP) képviselők önálló 
indítványa) 
(Általános vita) 
 

3. Tájékoztató az Ifa forrásmegosztásáról a fővárosi kerületek között 

Előterjesztő:  

Dr. Nemes Andrea főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

4. Tájékoztató a hagyományos magyar sportok működéséről 

Előterjesztő: 

Kovács László elnök, Hagyományos Magyar Sportok Szövetsége 

 

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 
 Szilágyi György  (Jobbik), a bizottság alelnöke 
 Hadházy Sándor (Fidesz) 
 Kovács Ferenc (Fidesz) 
 Révész Máriusz (Fidesz) 
 Szalay Ferenc (Fidesz) 
 Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) 
 Horváth András Tibor (MSZP) 
 Dr.Varga László (MSZP) 
 Zakó László (Jobbik) 
 Dr. Vadai Ágnes (független) 
 

Helyettesítési megbízást adott 
  
Becsó Zsolt (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz) 
Horváth Zoltán (Fidesz) dr. Tapolczai Gergelynek (Fidesz) 
Kovács Péter (Fidesz) Kovács Ferencnek (Fidesz) 
Révész Máriusz (Fidesz) megérkezéséig dr. Bohács Zsoltnak (Fidesz) 
Bús Balázs (KDNP) Szalay Ferencnek (Fidesz) 
Hoffman Pál (KDNP) Lasztovicza Jenőnek (Fidesz) 
Pál Béla (MSZP) Horváth András Tibornak (MSZP) 
 

 
Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Babák Mihály (Fidesz) országgyűlési képviselő, előterjesztő 
Dr. Nemes Andrea főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium 
Kovács László elnök, Hagyományos Magyar Sportok Szövetsége 
Dr. Mozolai Mónika osztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium 

Meghívottak 
 
Dr. Mátyok Éva referens, Nemzetgazdasági Minisztérium 
Dr. Horváth Dusán referens, Nemzetgazdasági Minisztérium 
Dr. Weingartner Lilla főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium 
Pálinkás Gábor, Hagyományos Magyar Sportok Szövetsége 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 32 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. A jegyzőkönyv számára ismertetem a helyettesítéseket: Révész Máriuszt 
Bohács Zsolt, Becsó Zsoltot Hadházy Sándor, Kovács Zoltánt dr. Tapolczai Gergely, Kovács 
Pétert Kovács Ferenc, Bús Balázst Szalay Ferenc, Hoffman Pált Lasztovicza Jenő és Pál Bélát 
Horváth András helyettesíti a bizottság ülésén. 

A megküldött napirenddel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Nincs 
jelzés.) Felteszem szavazásra a napirendet. Aki egyetért a mai ülés napirendi pontjaival, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. – Mindenki jelez.) Egyhangú, köszönöm szépen. 

 

Egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/11398. szám) 

 
Rátérünk az első napirendi pontra, az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról 

szóló T/11398. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok tárgyalására. A 
jegyzőkönyv számára kérem, hogy az előterjesztők mutatkozzanak be, majd azt követően 
megkezdjük a napirendi pontok tárgyalását. 

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz) előterjesztő: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Köszöntöm önöket. Babák Mihály vagyok az előterjesztők képviseletében. 
 
ELNÖK: A kormány részéről? 
 
HORVÁTH JÁNOS (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Jó napot kívánok! 

Horváth János vagyok a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képviseletében. 

 

Módosító javaslat megvitatása 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az első napirendi pont keretében egyetlen módosító 

javaslat került benyújtásra: az ajánlástervezet 3. pontjában dr. Szél Bernadett és Vágó Gábor 
képviselők indítványáról kérdezem először az előterjesztőt. Az előterjesztő képviselő úr 
egyetért-e a  benyújtott módosító javaslattal, vagy nem ért egyet? 

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz) előterjesztő: Nem értek egyet, nem támogatom. 
 
ELNÖK: A kormány részéről? 
 
HORVÁTH JÁNOS (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tárcaálláspontot 

tudok mondani. Nem támogatjuk a javaslatot.  
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem: van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Nincs 

jelzés.) Szavazás következik. Ki az, aki támogatja a benyújtott módosító javaslatot? (Nincs 
jelzés.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás. – Látható többség.) Ki az, aki tartózkodik? 
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(Szavazás. – 4 tartózkodó szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság nem támogatja, 
egyharmadot sem kapott. 

Köszönöm szépen a megjelenést, további jó munkát kívánok. 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11473. szám) 
 

ELNÖK: Soron következik a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 
módosításáról szóló T/11473. számú törvényjavaslat. Kérem a tárca képviselőjét, 
szíveskedjen bemutatkozni a jegyzőkönyv számára. 

 
DR. MOZOLAI MÓNIKA osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó napot 

kívánok, elnök úr és tisztelt bizottság! A Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében 
veszek részt, Mozolai Mónika vagyok a Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Főosztályról. 

 
ELNÖK: Megadom a szót Kovács Ferenc képviselő úrnak, pár szóban ismertesse az 

előterjesztést. 

Kovács Ferenc (Fidesz) előterjesztő tájékoztatója 
 
KOVÁCS FERENC (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Képviselőtársaim! Erre a törvényre, erre a törvénymódosításra már régóta nagyon 
nagy az igény, ugyanis a 22 óra és reggel 6 óra között nyitva tartó üzletekre folyamatosan 
érkeznek részben lakossági panaszok, részben pedig hatósági panaszok, amelyek kezelése 
általában az önkormányzatok feladatkörébe utalódik. A bűncselekmény vagy szabálysértés 
természetesen a rendőrség jogköre, ehhez a történethez nagyjából csak annyi a köze, hogy 
valamilyen szinten felelősséget kell vállalniuk az üzletet működtető cégeknek, egyéni 
vállalkozóknak, vállalkozásoknak annak érdekében, hogy a felmerülő költségeknek 
meglegyen a fedezetük. 

A törvénymódosítás értelmében a vendéglátóegység befogadóképessége vagy a 
hatósági engedélyben kiadott szám alapján, vagy pedig a négyzetméter alapján lett 
megállapítva, gyakorlatilag a vendégtérben 3 négyzetméterenként 1 fővel kell számolni. Ha 
kiszámítják a létszámarányos díjtételt, a létszámarányos díjtétel nem lehet nagyobb az 
iparűzési adó 5 százalékánál, maximum 20 forint/főben határozhatja meg a területileg 
illetékes önkormányzat. Kiemelten foglalkozik a világörökségi, illetve épített örökségi 
területeken működő vendéglátóhelyek ilyen jellegű éjjeli nyitva tartásával a törvénytervezet. 
Úgy gondolom, itt a legkényesebb az egyensúly, ugyanis az épített örökség funkcióval való 
ellátása, az odalátogató turisták kiszolgálása és az ott élő emberek érdekei között meg kell 
találni azt a harmóniát, amelyben egyik fél érdeke sem sérül, és részben ehhez is hozzájárul 
ennek a díjtételnek a bevezetése. Reméljük, valamilyen szinten kicsit segítünk ezzel az 
önkormányzatoknak, hogy ezt az érintett területet rendben tudják tartani, és a felmerülő 
költségeket az ebből az adónemből befolyó összeg finanszírozni tudja. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: A tárca álláspontját kérdezem. 
 
DR. MOZOLAI MÓNIKA osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kereskedelmi törvény módosításának bevezető szándékával, amit az előterjesztő benyújtott, a 
tárca elméletben egyetért, de a módszert, a megoldást nem tudjuk támogatni, illetve annak a 
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részleteit a tárca a korábbiakban nem ismerte meg, és a felügyeleti díj vonatkozásában további 
egyeztetéseket szeretnénk javasolni, illetve kezdeményezni az előterjesztővel.  

A lényeg az, hogy a koncepcióval egyetértünk, csak a megvalósítás módjával nem. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Zakó László képviselő úré a szó. Parancsolj! 

Kérdések és vélemények 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Olvasva az előterjesztést, az tűnt fel, 

hogy itt – segítsen ki az előterjesztő, ha rosszul emlékszem – a Világörökség részét képező 
területekre vonatkoztatja az előterjesztésben a fizetési kötelezettséget. Kérdezem: azok az 
emberek, akik nem a Világörökség részét képező területen élnek, nem érdemelnek-e ekkora 
figyelmet? De ez a kisebbik problémám.  

A nagyobbik az, hogy szerintem számtalan jogszabály már teljesen körbejárta ezt a 
kérdést, és igenis érvényes rendeletek, egyéb jogszabályok szabályozzák a 
vendéglátóegységekben a bizonyos időpont utáni hangerő vagy hangnyomás mértékét, a 
szankciókat, és ne haragudjanak, de azt kell kérdeznem: miért nem fizetnek az úton 
közlekedők közúthasználati díjat most még pluszban, mert ha valamilyen vétséget elkövetnek, 
akkor a rendőrséget is támogatni kell az intézkedésük során, azért, hogy oda kivonulnak, ami 
külön üzemanyagba kerül, és a munkaidejük egy jelentős részéből elvesz például az én 
igazoltatásom, ha netán a sárgán átmentem egy útkereszteződésben? Ettől kezdve szabad az út 
minden közterületen esetleg mások zavarását eredményező tevékenység büntetése felé, mert 
most a Világörökség részén lévő vendéglátóipari egységek után a közterületen élők 
szabálysértéseit büntető intézkedések finanszírozására bevetett adók fognak következni. Most 
valami jót akarnak: a hatalmas, nagy kosárban, amit markoltak, az most kijött egy ilyen 
előterjesztés formájában, és egyetértve a kormány álláspontjával, valójában a koncepciót sem 
nagyon értem, de ha akarnám, akkor azt mondom, hogy megértem. Én írásbeli kérdést már 
adtam be ennek kapcsán. Olyan megnyugtató választ kaptam a szaktárca részéről, hogy csak 
na! – nyugodjak meg, mert megvannak a megfelelő eszközök és források ennek a 
szankcionálására, és most a Világörökség részét képező területeken élők nyugalma érdekében 
hozunk most egy újabb jogszabályt, de így, ebben a formájában biztosan nem tudjuk ezt 
támogatni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Szalay 

Ferenc képviselő úré a szó. 
 
SZALAY FERENC (Fidesz): A tárcával egyetértve azt szeretném javasolni, hogy 

beszéljünk erről tovább, mert azt tapasztalom, a legnagyobb problémát az fogja okozni, hogy 
a cigarettázók, a dohányosok kikerülnek a szórakozóhelyek elé. A mostani nyár lesz ennek a 
főpróbája. Azt gondolom, a legnagyobb problémát a csendháborítás, az ott lakók zavarása 
fogja jelenteni. Nem tudom, hogyan, miképpen lehet ebben a kérdésben helyre kerülni, de 
nagyon nagy bajt látok ebben, egyetértve azzal, hogy kitiltottuk a cigarettásokat a különféle 
helyekről, de az a baj, hogy rendesen, normálisan nem találjuk meg a helyüket. Kint, a 
kocsmák, a szórakozóhelyek előtt cigarettáznak, a kórházak előtt cigarettáznak, és nagyon 
nagy bajt fognak okozni a nyáron a szórakozóhelyek előtt cigarettázó emberek. Azt 
gondolom, ezzel is foglalkozni kellene. 

A másik. Nemcsak a Világörökség területein élőket zavarja ez a probléma, hanem 
mindenkit. Azt gondolom, ha lehet, én ezt kijjebb terjeszteném, de nyilván járjuk körül 
rendesen ezt a területet. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szilágyi képviselő úré a szó. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Láthatják, a Jobbikon belül 

szabad más véleményt is mondani, hiszen azért képviselőtársammal vitatkozom, bár annak a 
túlnyomó részével, amit Zakó László elmondott, egyetértek.  

Maximálisan igaza van Szalay Ferencnek, hogy itt beszéljünk arról, mi a probléma 
lényege. Ha megnézzük az előterjesztők névsorát, akkor egyértelművé válik, miről is van szó. 
Arról van szó, amit Szalay Ferenc elmondott, arról, hogy hoztunk a dohányzással 
kapcsolatosan egy nem jól átgondolt törvényt, pedig elmondtuk, hogy ez problémát fog 
jelenteni, amiért nem adtuk meg a lehetőséget a vendéglátóhelyeknek arra, hogy megtalálják 
azt a technikai módot, technikai megoldást, amellyel a vendéglátóhelyeken belül lehetne úgy 
dohányozni, hogy az másokat egyáltalán ne zavarjon. Egyébként vannak erre megoldások 
szerte a nagyvilágban, akár a repülőtereken is találkozhatunk olyan kalitkákkal, amelyekben 
lehet dohányozni. Meg lehetne ezt oldani a vendéglátóhelyeken is, ha valaki vállalná, de az, 
ami jelen pillanatban elsősorban Budapest egyes kerületeiben zajlik, hogy bent nem lehet 
dohányozni, ezt szigorúan ellenőrzik, viszont szeszesitalt sem lehetne fogyasztani 
közterületen, ezt viszont nem ellenőrzik, ezért a kocsma, a presszó vagy az éjszakai 
szórakozóhely legénysége úgy, ahogy van, kivonul az utcára, és nem kell ott hangoskodni, 
nem kell ott dorbézolni, elég ha 20-30 ember csak normális hangnemben beszél egymással 
egy nyári napon, attól kezdve a lakók nem tudnak aludni, ez egyértelmű. 

A problémát elsődlegesen én csak abban látom, hogy ez nem most keletkezett, ez már 
azóta fennáll, hogy meghozták ezt a törvényt. Tudom, hogy adott esetben a VII. kerületben 
például azoknak a kocsmáknak a tulajdonosai nyitottak lettek volna az önkormányzat felé, 
akár plusz terheket vállalva, hogy ott biztonsági embereket alkalmazzanak a saját pénzükön, 
és együttműködve az önkormányzattal, valahogy rendet tartsanak, de nem történt lépés. Itt 
mondok ellent Zakó Lászlónak: én nem értem a tárca álláspontját. Azért nem értem a tárca 
álláspontját, mert most megint elodázzuk ezt a kérdést, és ha esetleg még egy nem is 
megfelelő törvénytervezet kerülne az Országgyűlés elé, a törvénytervezetet módosító 
javaslatokkal a tárca segítségével és mindenkivel jobbá lehetne tenni, hiszen van rá lehetőség, 
Volt már erre példa az elmúlt 3 évben, hogy ami elindult törvényjavaslatként, abból egy szó 
nem maradt benn a végén a törvényjavaslatban, tehát meg lehetne változtatni, jobbá lehetne 
tenni ezt a törvényt, de nincs időnk arra, hogy tovább húzzuk, és várjunk ennek a 
problémának a megoldásával, ezt a problémát valahogy meg kell oldani. Azt, hogy ez a jó 
megoldás vagy valami más, ki kellene találni. Nem biztos, hogy ez a jó megoldás, de 
egyértelmű, hogy foglalkozni kellene vele. Ha most elodázzuk ezt a kérdést, tehát a tárca sem 
fogja támogatni azt, hogy tárgyaljon róla az Országgyűlés, akkor ismét elodázzuk, és lehet, 
hogy fél év múlva, egy év múlva jön újra elő, de képzeljék el azokat a lakókat, akik ilyen 
környéken laknak, nekik vajon mennyi idejük van? Nincs idejük! Ők már azt szeretnék, hogy 
holnap megváltozzon ez a helyzet, és holnaptól normálisan tudják élni az életüket. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Révész Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): A dohányzással kapcsolatos törvénnyel egyetértek, de 

ezek a problémák nem akkor keletkeztek. Az a helyzet, hogy a problémák döntően arra az 
időszakra vezethetők vissza, amikor nagyobb társaságok hazafelé indulnak egy félig vagy 
teljesen átszórakozott éjszaka után, legalábbis Kőbányán ez mindenféleképpen így van. 
Teljesen igaz az az állítás, hogy a vendéglátóipari egységeken belül ezerféle módon 
szabályozva van a hangerő, azt ellenőrzik is. A probléma valóban nem ott van, hanem akkor, 
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amikor az utcára kimennek az emberek. Egyébként az is igaz, amit Szilágyi képviselő úr 
mondott, hogyha egy 15-20 tagú társaság elindul az utcán hazafelé, különösen nyáron, a 
nyitott ablakoknál, ott nem nagyon kell kiabálni, csak normál hangerővel beszélgetni, és 
abban a városrészben már senki nem tud aludni.  

Egyébként innentől kezdve a javaslatnak az a célja, hogy az önkormányzatnak itt 
legyen lehetősége pluszlépéseket tenni. Nyilvánvalóan ez pénzbe kerül. Az az önkormányzat 
költsége, hogy az ilyen szórakozóhelyek környékére, illetve a szórakozónegyedek környékére 
több közterület-felügyelőt, esetleg rendőrrel együttműködve vezényeljenek. Ez biztos, hogy 
pluszba kerül. Azt gondolom, különféle változtatásokkal ez a törvényjavaslat alkalmas a 
probléma részbeni kezelésére. Nyilvánvalóan nem lehet teljesen megoldani, mert a 
vendéglátóipari egységből 2 órakor, 4 órakor hazafelé menő emberek kevéssé vannak 
tekintettel azokra, akik éppen aludni szeretnének hajnali 4-kor a nyitott ablaknál, mert nyilván 
nyitott ablaknál és nem légkondicionált szobákban alszanak a meleg Belvárosban. Azt viszont 
én is problémának látom, hogy ez miért csak a Világörökség részére van szabályozva, hiszen 
egy lakótelepi kocsmánál egyébként ugyanez a helyzet. Én megfontolnám azt, hogy ne csak a 
Világörökség részen lakók aludjanak nyugodtan, hanem ezt ki lehessen terjeszteni. Ha 
módosító javaslatot kellene beadni a törvénytervezethez, ezt abba az irányba vinném el, hogy 
ez ne csak a Világörökségre vonatkozzon. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Horváth képviselő úr! 
 
HORVÁTH ANDRÁS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. A probléma élő, és 

Kovács képviselőtársamék valóban olyan problémát feszegetnek, amely nemcsak a 
világörökségi részeken, hanem mindenhol, ahol szórakozóhelyek vannak, a településeken ez 
egy olyan élő probléma, ami megoldást kíván. 

Szalay képviselőtársamhoz csatlakoznék. Azt gondolom, hogy a dohányzás és a 
dohányosok kiszorítása minden kereskedelmi, vendéglátóipari egységből, minden 
intézményből úgy, hogy csak az utcán, a közterületen, 5 méterre a bejárattól lehet először 
dohányozni, a dohányzás elleni törvény éjszakai vitájában is elmondtam, ott vitatkoztunk is 
Szalay képviselőtársammal együtt, és ezzel már akkor sem értettem egyet. Azt gondolom, 
hogy megfelelő garanciákkal, úgy, ahogyan Szilágyi képviselőtársam mondta, lehetne olyan 
dohányzóhelyeket kialakítani a vendéglátóipari egységekben, a szállodákban, a 
szórakozóhelyeken, hogy a dohányosok ne kerüljenek ki az utcára. 

Az is probléma, amit Révész Máriusz mondott, hogy amikor megindulnak hazafelé a 
szórakozóhelyekről, akkor is zajkeltés van, és a szórakozóhelyek környékén lakók életét 
viszont az egész nyitva tartási idő alatt megkeseríti ez a történet. Azt javasolnám, miután 
ebben a formájában mi sem tudjuk támogatni ezt az előterjesztést, hogy jó lenne, ha akár egy 
bizottsági indítvánnyal a dohányzási törvényen egy kicsit változtatva, a dohányzási törvényt is 
módosítva, ezzel a törvénnyel együtt egy ilyen módosítás elképzelhető lenne. Ez nemcsak a 
vendéglátóipari egységek környékén van így, hanem ha valaki a kórházak környékén jár, 
megalázó, ahogyan az orvosok és a nővérek fehér köpenyben állnak a kórházajtótól 5-10 
méterre, és tömegesen dohányoznak, pedig a törvény lényege az lenne, hogy az egészség 
házában is védjék az egészséget, a dohányzás ellen harcoljanak. Tehát valahol az intézményen 
belül biztosan ki lehetne alakítani a kulturált és nem megalázó dohányzóhelyeket azoknak, 
akik a dohányzás tiltása ellenére is úgy döntöttek, hogy dohányozni akarnak, és ezt úgy meg 
tudják tenni, hogy másokat nem zavarnak, mások egészségét nem veszélyeztetik. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Most nem a dohánytörvény módosításáról van szó. 
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HORVÁTH ANDRÁS TIBOR (MSZP): Igen, csak a kettő összefügg, nagyon is 
összefügg, több képviselőtársam is ezt mondja. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Varga Lászlóé a szó. 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Bocsánat, csak két dolgot szeretnék mondani. Az 

egyik. Ha nem a bevételszerzés és a problémamegoldás tisztán az előterjesztés szándéka, 
akkor azt tudom mondani, hogy vannak eszközök az önkormányzatoknál, amelyekkel ezt 
lehet kezelni. Időről időre hallunk olyan helyzeteket, amikor a vendéglátóhelyek nyitvatartási 
idejével kapcsolatos kemény döntéseket hoznak az önkormányzatok, például a tipikusan a 
garázsban működő szeszesitalt árusító boltok esetében vannak kemény döntések. Ez 
egyébként vidéken is konfliktushelyzet, Miskolcon is megjártuk ezeket a történeteket. Még 
önkormányzati képviselő korszakomból, időmből emlékszem rá, hoztunk olyan rendeletet, 
amely 10 óra után igen megnehezítette az ilyen típusú nyitva tartást, de kifejezetten az 
úgymond boltként szeszes italt árusítókról beszélek, nem az egyéb vendéglátóipari 
létesítményekről. Szerintem az önkormányzatok kezében ebben az aspektusban van eszköz. 

Amit Révész Máriusz is mondott, az valószínűleg mindig is lesz. Van olyan társadalmi 
jelenség, lesz is olyan, hogy hajnalban mennek haza. Ezt, amennyire lehet, érdemes 
társadalmi szemléleti formában visszafogni, de a magyar már csak ilyen, előfordul, hogy így 
megy haza. Viszont abban vitatkoznék, hogy szerintem igenis sokat romlott a helyzet. 
Vendéglátós ismerősök jelezték, egyébként nemcsak úgy, hogy beszélget az ember sokfelé, 
hogy a dohányzás kitiltása eredményezett a közterületen pluszproblémákat. Kimennek a 
dohányosok olyan helyekről, ahol korábban szeparált helyiségekben kulturáltan, a 
nemdohányzók számára is biztonságosan volt megoldva ez a kérdés, ma meg az van, hogy 
tartják az 5 métert, eldobják a csikkeket, hangoskodás van, és folyamatos bejelentések jönnek 
a környéken lakóktól, ami pedig a vendéglátóhelyek működését lehetetleníti el. Tehát itt 
valóban valamilyen komplex megoldás kellene.  

Láttunk már nagyon sokféle törvényjavaslatot, amelyek záróvitájában a zárószavazás 
előtt olyan módosító jött, amely alapvetően más típusú dolgokat oldott meg. Nem támogatjuk 
ebben a formájában ezt az előterjesztést, mert általában az önkormányzatok problémájára nem 
talál megoldást. Most ezzel találkozva azt gondolom, az önkormányzatoknak egyébként a 
nyitva tartással kapcsolatosan vannak eszközeik, de ahogyan képviselőtársam is mondta, arra, 
ahogyan a dohányzók, nemdohányzók esetében ez a vendéglátóhelyeken működik, megoldást 
kell találni.  

Ha bejön ez az előterjesztés, lehet, hogy a módosító kapcsán ez jó lehetőség lesz, hogy 
erre választ adjon, mert erre választ kell találni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Zakó László! 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Pontosítani szeretnék. Azt mondtam, hogy ebben a 

formájában nem. Párttársamnak is mondom: nagyon súlyos problémának tartom ezt, kezelni 
kell egyrészt a világörökségi részen élőkét, másrészt pedig nem tudom elfogadni, hogy a 
kormánypárti hibás törvényalkotás káros utóhatásait a kocsmárosokkal fizettessék meg. 
Láttam már, mondhatnám azt is, találkoztam nemdohányzó alkoholistával, aki ordított, mint a 
fába szorult féreg, tehát ne redukáljuk a problémát csak a dohányzásra, mert itt ez igenis a 
benti hangos zenére, ordítozásra, csörömpölésre is vonatkozik. 

A másik. Ha már ennyire forrásokat kell teremteni ennek a rendszernek a 
megrendszabályozására, akkor sokkal egyszerűbb módot találhattunk volna, ha azt mondjuk, 



 11 

hogy az iparűzési adót az érintettek tekintetében megemeljük annyi százalékkal, ezrelékkel, 
amennyi rájuk jutna, és akkor nem éreznék azt, hogy ez egy külön büntetés. Persze, éreznék!  
Ebben a formájában tehát ez így nem jó. Nagyon nagy a probléma, óriási nyomás nehezedik 
vidéken is rájuk. Már rojtosra írtam a kezem a panaszokkal, tehát érzem ennek a súlyát, de 
nem ez a módja ennek a kezelésére. Ezt szerettem volna mondani.  

Ha halvány reménysugarat látnék, hogy ez teljesen más formájában lesz elfogadva, 
akkor vissza is vonom azt, hogy nem támogatom, de ebben a formájában nem támogatom. 
Jussunk el arra a szakaszra, és lehet, hogy mégis támogatom, de akkor a végeredmény teljesen 
támogatható legyen. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Szalay képviselő úr! 
 
SZALAY FERENC (Fidesz): Mielőtt még a kormánypárt hibás törvénykezési 

gyakorlatára hegyeznénk ki ezt az egészet, azt mondom, hogy a dohányzás elleni törvény úgy 
jó, ahogy van, bár vannak részei, amelyeken illik változtatni, ezért mondtam el azt, amit 
elmondtam. 

A szórakozóhelyek problémája nem a dohányzás elleni törvény meghozatalával 
egyidős, jóval hamarabb született. Amikor lehetett bent cigarettázni, akkor is volt jelentős 
probléma a közterületek, illetve a szórakozóhelyek környékén, de ez most egy kicsit fokozta 
ezt, és ezzel nem vagyok képes vitatkozni. 

Az önkormányzatokról mondanám: az önkormányzatoknak, túl azon, hogy bezárhatják 
vagy korlátozhatják a nyitvatartási időt, még van lehetőségük leülni a szórakozóhelyek 
tulajdonosaival, a rendőrökkel, a gyerekekkel, vagy pedig egy szülők a gyerekekért 
programot, vagy rendőrök a gyerekekért programot lehetne létrehozni. A szórakozóhelyek 
tulajdonosai képesek fizetni azért, hogy közösen vásároljanak térfigyelő kamerát, közösen 
hívják ki a rendőröket, fizessék a rendőrök túlóráját és a többi, tehát nem feltétlenül 
kormányzati feladatkör az, hogy az önkormányzat ebben az ügyben lépjen, ez pont arról szól, 
hogy még egy picit jobban hogyan lehetne segíteni. Én is amellett vagyok, hogy ne csak a 
Világörökséget védje, ezt nyugodtan ki lehet tágítani, de azt ne írjuk bele, hogy a lakosságot 
zavaró tünetek megoldása, mert az életben nem fogjuk megoldani ezeket a problémákat, 
ezeket csak enyhíteni lehet. Azt gondolom, közösen, közös gondolattal ebben sokat lehet 
lépni. 

Visszatérve a dohányzás elleni törvényre. Abban személy szerint partner vagyok, hogy 
mindenféleképpen kezeljük a törvénynek ezt az anomáliáját, mert ezzel csak nagyobb gondot 
fogunk okozni, a kórházaknál, iskoláknál ebből még nagyobb baj lesz. Az meg nem normális, 
hogy 17-18 éves gyerekek cigarettázhatnak, de ez egy másik kérdés. 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Szilágyi György! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Látszik, azért kell beszélnünk a dohányzásról, mert 

szorosan hozzákapcsolódik. Nem azt mondtam, hogy a dohányzás elleni törvény, hanem 
maga az ötlet, a koncepció elhibázott. Azt mondtam, ha egy törvény már alkalmazásban van, 
akkor láthatunk benne olyan hibákat, amelyeken valószínűleg változtatni kellene. Szerintem 
ez hiba, amiért mindenféleképpen, bármilyen technikai felszerelés megvétele esetén is tiltva 
van a dohányzás a szórakozóhelyeken. 

Most mondok egy másik példát. A dohánykoncesszióval kapcsolatban kimaradt az, 
ami a fiatalok védelméről szól, elfelejtették beletenni, hogy valamilyen határ legyen. 
Budapesten több helyen a következő helyzet alakult ki. Kijönnek a fiatalok az iskolából, és 
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rögtön mellettük dohánybolt nyílik. Nem a törvényre vonatkozik az, hogy rossz, de be kellene 
tenni azt, hogy iksz körzeten belül vagy iskolánál, kórháznál ne lehessen dohányterméket 
árusítani. Ez a probléma ráadásul nemcsak kicsit, hanem ez a probléma nagyon sokat rátett 
egy egyébként meglévő problémára. Jelen pillanatban az a probléma, hogy Magyarországon 
vannak törvények, és ha ezeket a törvényeket betartatnánk az állampolgárokkal, akkor például 
egy kocsma vagy egy szórakozóhely előtt nem lehetne szeszesitalt fogyasztani, mert az 
közterület. Ha valaki hangoskodik, kiabál az utcán, az pedig csendháborítás egy 
meghatározott idő után, vagy akár a garázdaság bűncselekményét is megvalósíthatja, tehát a 
rendőrségnek lehetősége lenne fellépnie ezeken a területeken. Az is igaz, hogy Budapest 
egyes részeire már ráépült a turizmus – ez itt kapcsolódik a bizottság hatáskörébe is –, mert 
ráépült egy olyan külföldi fiatalokat ideszállító, ideszállásoló kocsmaturizmus Budapest egyes 
részeire, ami azért tud működni, mert ezek a fiatalok a saját országukban, ahol betartatják a 
törvényeket, nem engedhetik meg maguknak azt, amit Magyarországon, Budapesten úgy 
érzik, megengedhetnek maguknak, és sajnos sok esetben meg is engednek. Ezért történt már 
olyan súlyos eset, ami kirívó, egyedi eset volt egyébként, amikor úgy érezték, felboríthatnak 
egy autót Budapest területén csak úgy, szórakozásból.  

Ezeket a dolgokat komplexen kellene kezelni, meg kellene nézni, hol vannak ennek a 
jelenségnek a gyengéi, ahol változtatni kellene. Gyenge az, hogy kevés rendőr van jelen, 
gyenge az, hogy nem tartatjuk be a törvényeket, gyenge az is – egyébként Szalay Ferencnek 
mondom –, bár lehet, hogy ez önöknél jó példa, pontosan tudom, hogy a közbenjárásunkra 
ültek le a VII. kerületi romkocsmák tulajdonosai az önkormányzati képviselőkkel több mint 
fél évvel ezelőtt, felajánlották a segítségüket, azt mondták, hajlandók azért fizetni, hogy 
találjanak valami megoldást nagyobb jelenléttel, biztonsági emberek alkalmazásával, akár azt, 
hogy a lakóknál megpróbáljanak bármilyen hangszigetelést végrehajtani, bár nyáron ez 
probléma, csak nyitva kell lenniük az ablakoknak, de ők is hajlandóak lennének. Én csak attól 
félek, hogyha most kivetünk a vendéglátóhelyekre egy bizonyos újabb terhet, azt befizetik az 
önkormányzatok felé, de attól ez még csak egy látszat dolog. Ha az önkormányzat nem akarja 
megoldani, akkor nem is fogja.  

Tehát igazából azt szeretném, valóban oldjuk meg ezt a problémát, mert ez ma egy 
valóban súlyos, égető probléma Magyarországon, és mi egyébként minden olyan megoldást 
támogatunk, ami ennek a problémának a megoldására irányul. Én is egyetértek azzal, hogyha 
ez a dolog be tud menni a parlament elé, módosítóval meg lehetne alkotni egy olyan törvényt, 
amely pozitív hatással lehet erre a negatív eseményre. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni. (Igen 

jelzés.) Megadom a szót Kovács Ferenc képviselő úrnak. 
 
KOVÁCS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Úgy gondolom, nyitottak vagyunk 

arra, hogy ezt módosítsuk, és valóban ki kell terjeszteni egész Magyarország területére, 
gyakorlatilag a 22 órától reggel 6 óráig nyitva tartó minden egyes szeszes italt árusító üzlet 
esetére is. Zárójelben mondom: a nemdohányzók védelméről szóló törvény kapcsán felmerült 
kérdéssel kapcsolatban pontosan ennek a törvénynek köszönhető, hogy a miniszterelnök urat 
a világ egészségügyi szervezete kitüntetéssel tüntette ki, mert példaértékű a magyar 
nemdohányzók érdekében hozott törvény, de a vendéglátás szempontjából rengeteg hibája 
van.  

Ha már a Világörökség részénél vagyunk, és felmerül a dohányzófülke kérdése, nem 
vagyok benne biztos, hogy tájképileg, utcaképileg, városképileg ezek a fülkék engedélyezve 
lehetnének. Ez a törvény olyan összetett, hogyha hozzányúlunk, akkor sajnálatos módon 
rengeteget kell rajta a vendéglátósok szempontjából módosítani, elég, ha csak azt mondom, 
hogy például a szállodákban, a szobákban nem lehet dohányozni, az erkélyen viszont lehet, de 
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azt mondjuk, szigorítani kellene, vagy a most épülő szállodákban már nem is csinálnak 
dohányzóhelyiséget. Ez diszkrimináció azokkal szemben, akik dohányosok. Tehát rengeteg 
probléma van.  

Ez alapvetően úgy kezelendő, hogy egységében kezelendő, és vigyázni kell arra, 
hogyha hozzányúlunk, nehogy több kiadást okozzunk a cégeknek, embereknek, 
vállalkozásoknak.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
DR. MOZOLAI MÓNIKA osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egy 

megjegyzés. Az elején én is hangsúlyoztam, hogy a szándékkal, a céllal a tárca egyetért, a 
további egyeztetésekre a részletszabályok vonatkozásában szükség van a felügyeleti díj 
mértékének meghatározása vonatkozásában. 

Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 
 
ELNÖK: Szavazás következik. Aki a T/11473. számú törvényjavaslat általános vitára 

való alkalmasságát támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. – 14 igen  szavazat.) Ki 
nem ért vele egyet? (Szavazás. – 3 nem szavazat.) A törvényjavaslatot a bizottság általános 
vitára ajánlja. 

A többségi véleményt ki mondja el? (Jelzésre:) Szalay képviselő úr. Egyetért vele 
mindenki? (Szavazás. – Mindenki jelez.) A bizottság egyetért vele.  Kisebbségi vélemény van-
e? (Horváth András igen jelzése.) Horváth András. Köszönöm. 

A napirendi pont tárgyalását lezárom. 
 

Tájékoztató az Ifa forrásmegosztásáról a fővárosi kerületek között 
 
A harmadik napirendi pont következik, az Ifa fővárosi kerületek közötti 

forrásmegosztásáról szóló tájékoztató. Az írásos anyagot megkaptuk, az előterjesztők részéről 
bemutatkozást kérek a jegyzőkönyv számára. 

 
DR. NEMES ANDREA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr, Alelnök Urak, Képviselő Urak! Nemes Andrea, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztályának a főosztályvezetője vagyok. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Megkaptuk az írásos anyagot. Kívánja-e esetleg valaki szóban 

kiegészíteni ezt az anyagot? (Nincs jelzés.) Megkérdezem képviselőtársaimat: kíván-e valaki 
az anyaggal kapcsolatosan kérdést feltenni? (Nincs jelzés.) 

Köszönjük szépen a megjelenését, további szép napot, jó munkát kívánok. 
 

Tájékoztató a hagyományos magyar sportok működéséről 
 
Soron következik a hagyományos magyar sportok működéséről szóló tájékoztató. 

Megkérem, a mikrofon közelében foglaljon helyet, és bemutatkozást kérek a jegyzőkönyv 
számára. 
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KOVÁCS LÁSZLÓ elnök (Hagyományos Magyar Sportok Szövetsége): Tisztelt 
Elnök Úr! Kovács Lászlónak hívnak, mellettem ül Pálinkás Gábor, és a Hagyományos 
Magyar Sportok Szövetségét képviseljük. Várom a kérdéseiket. 

 
ELNÖK: Megkaptuk az írásos előterjesztésüket. Képviselőtársaim kívánnak-e 

hozzászólni? (Jelzésre:) Zakó László képviselő úré a szó. 

 

Kérdések és vélemények válaszadással 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik):  Most nincs előttem az előterjesztés, de tegnap este 

elolvastam, és két kifejezésre szeretnék most rákérdezni. Az egyik. Ön jegyzi a kiküldött 
anyagot, abban azt írja, hogy nem kívánnak azonosulni a „magyarkodó” 
megnyilvánulásokkal, ugyanakkor utána végig hagyományőrzésről és hasonlókról van szó. 
Szeretném jelezni: nagyon divat lett azokat magyarkodással csúfolni, akik pont az ön által 
felsorolt tevékenységeket végzik, tehát a liberális kör ezeket magyarkodásnak hívja, ön átvette 
ezt a kifejezést, és ez ellen emelte fel a szavát, amit pedig amúgy ön képvisel. Tehát 
szeretném, ha ezt feloldaná. 

A másik. Elhatárolódik a szélsőjobbos megnyilvánulásoktól, amely szervezetek ezt is 
felkarolják. Tehát kit, mit ért a szélsőjobb alatt? Hogyan lehet értelmezni ebben a 
szövegkörnyezetben ezt a kifejezést? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Parancsoljon!  
 
KOVÁCS LÁSZLÓ elnök (Hagyományos Magyar Sportok Szövetsége): Köszönöm a 

kérdést, az elsőre válaszolok először.  
A magyarkodást, a liberális gondolkodást nem értelmezném, nem minősíteném. A mi 

szövetségünk a következőt érti ez alatt. Sokféleképpen lehet a hagyományos magyar 
gondolkodást, a hagyományos magyar kultúrát, a hagyományos magyar sportokat ezen belül 
megközelíteni. Meg lehet közelíteni olyan módon, ami pozitív, és meg lehet közelíteni olyan 
módon is, ami negatív. A pozitív alatt azt értjük, amikor valaki olyan módon neveli az ott 
jelen lévő fiatalokat – jelenleg 6-7 ezer fős a szövetség tagsága –, amely a magyar nemzet 
számára, a magyar gondolkodás, a magyar emberek számára pozitív, de negatív módon is 
meg lehet közelíteni ugyanezt a témakört.  

Mit értek ez alatt? Van, aki azt mondja, hogy szeretem a hazámat, ez egy gyönyörű 
szép dolog, és van, aki azt mondja, nem szeretem Romániát, de az már egy nem szép dolog, 
ez ugyanannak a megközelítésnek a negatív oldala. A példa nem ebből a szempontból, hanem 
az általános összefüggéseiben értendő. Tehát azért írtuk azt, hogy a magyarkodás, a negatív 
magyarkodás, amikor másokat szeretnénk ledegradálni, leszólni azért, mert mi nagyon szépek 
és nagyon jók vagyunk, ezzel soha nem fogunk egyetérteni, viszont amikor a hagyományos 
magyar sportokról beszélünk, például huszárságról, lovas íjászatról, gyalogos íjászatról, a 
lovagrendekről, a középkori harcművészetekről és így tovább, még sorolhatnám, mert 
nagyon-nagyon sok és széles spektruma van a Hagyományos Magyar Sportok Szövetségének, 
illetve felhívnám a figyelmet arra, hogy az anyag tartalmazza a tradicionális magyar játékokat 
is. Ezek most olyan lehetőségek Magyarország számára, amit egyszerűen nem használunk ki, 
viszont szerencsénkre a sporttörvény nevesíti ezt a témakört, a hagyományos magyar 
sportokat, és lehetőséget ad a mindenkori kormány számára, hogy esetlegesen az eddigi  
lehetőségeket felülvizsgálja, és támogassa ezt a társaságot. 
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A második kérdés az volt, hogy mit jelent a szélső jobb. A szélső jobb egész 
konkrétan: vannak olyan sportszervezetek, amelyeket pontosan ezért nem vettünk be, mert 
különböző pártok mögé állva, a különböző pártok demonstrációin demonstrálják az ő 
jelenlétüket. Ezeket a sportszervezeteket értjük ez alatt, és nem az a lényeg, hogy akár a 
mindenkori jobboldal, baloldal, kicsi, fent, lent vagy merre, a lényeg az, hogy a Hagyományos 
Magyar Sportok Szövetsége politikamentesen szeretne működni, valóban csak és kizárólag a 
hagyományos magyar sportokért, a magyar kultúráért, a hagyományos magyar játékok 
fennmaradásáért szeretne küzdeni, és nem szeretnénk azt, hogy olyan tagjai legyenek, akik 
elköteleződnek bármilyen irányban, mert ez nem erről szól. Ez egy sportteljesítmény, ez egy 
sportszövetség, nem pedig egy politikai szövetség. 

 
ELNÖK: Szalay képviselő úré a szó. 
 
SZALAY FERENC (Fidesz): A hagyományos játékokat szeretném megkérdezni. Mire 

gondolnak a hagyományos magyar játékoknál? Jó lenne egyet, kettőt hallani, hogy melyek 
ezek.  

A másik kérdésem a Baranta Szövetség lenne, lehet, hogy ebben segíteni tud a válasz 
kapcsán. Azt gondolom, velük is lehet úgy együttműködni, ami a pártpolitikát ki tudja 
küszöbölni a gondolkodásmódból. 

A harmadik. Ebből a hét szakágból mit lehet betenni a magyar oktatási rendszerbe? Mi 
az, amit a magyar oktatási rendszer a későbbiekben használni tud? 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Parancsoljon!  
 
KOVÁCS LÁSZLÓ elnök (Hagyományos Magyar Sportok Szövetsége): Köszönöm. 

Tehát az egyik kérdés arra vonatkozott, hogy a hagyományos magyar játékok alatt mit értünk. 
Ennek nagyon széles spektruma van, minden korosztály számára, a kis gyerekektől egészen a 
felnőtt korosztályig. Ilyen például a métázás. Ez egy nagyon-nagyon régi, egész 
Magyarország területén fellelhető játék, és még sorolhatnék nagyon sok játékot a gyerekek 
részére is. Például én magam a kung fu mestere vagyok, ezt folytatom. Nálunk az 
edzőtáborokban, a kung fu táborokban is magyar játékokat játszunk, például egy kötél végére 
kötnek valami puhább, nagyobb zacskót, vagy mindegy, micsodát, elkezdik forgatni, és a 
körben álló 10-15 ember ugrálni kezd, akinek a lábához hozzáér, az kiesik, és ez így megy 
tovább, egyre magasabbra emelik. Tehát ilyen játékokra emlékszünk, amikor a tradicionális 
magyar játékokra gondolunk. 

A szövetség elképzelése szerint ősszel egy rendezvényt szeretnénk lebonyolítani. Ezt 
Budapesten tervezzük, és ennek a nagy része a hagyományos magyar játékokról szólna, ahol 
szeretnénk ezeket bemutatni és prezentálni, mindenki számára kipróbálhatóvá tenni. 

Az egyik kérdés arra utalt, hogy milyen módon lehet ezt az iskolarendszerbe illeszteni. 
Pontosan ez az a pont, a hagyományos magyar játékok azok, amelyeket a legegyszerűbben, a 
legkisebb költséggel, illetve nagyon költséghatékonyan be lehet vinni az óvodától elkezdve az 
általános iskola alsó tagozatáig, mindenhol nagyon szeretik a gyerekek ezeket a játékokat 
játszani. Természetesen nem a huszárságra gondoltunk, mint az iskolai rendszer részére, mert 
azért valljuk be, ezt nehéz megszervezni, a költségoldalát is nagyon nehéz finanszírozni, 
ugyanakkor a hagyományos magyar játékok, mint a szablyavívás, amely nagyon magas 
szinten áll Magyarországon, nagyon költséghatékony, nagyon könnyen kivitelezhető, a 
tornatanárok számára könnyen elsajátítható gyakorlatokat jelentene. Ezzel annyit érnénk el, 
hogy ezek a játékok fennmaradnának. Ha eljutunk odáig, hogy Magyarországon a magyar 
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gyerekek a hagyományos magyar játékokat játsszák, nemcsak azokat, amelyek a könyvekben 
és a filmekben jelennek meg, akkor ez nagyon nagy eredmény lenne. 

(Jelzésre:) Volt még egy kérdés, volt egy nevesítés, amit azért próbáltam elkerülni, 
mert ismerem az urakat, ismerem a Barantát, mint rendszert. A Barantával a Hagyományos 
Magyar Sportok Szövetségének van kapcsolata. Nem véletlenül nem tagja a szövetségnek a 
Baranta. Ennek az okai a következők. Az egyik ok az, hogy az alapító személyével semmi 
gondunk nincsen, de sajnos, ő a politikailag elkötelezett oldalát mutatta meg a társadalomnak, 
és pontosan ez a politikailag elkötelezett oldal kötődik a Barantához. Ugyanakkor azt 
szeretném hozzáfűzni, hogy aki megnéz egy Baranta-edzést, valóban azt látja, hogy egy 
nagyon korrekten felépített, nagyon sok játékkal, nagyon komoly hozzáállással a 
hazaszeretetet kihangsúlyozó edzéseket tartanak, a bemutatóik is pontosan ilyenek, de ez idáig 
a Baranta mégis nagyon kötődik a szélső jobboldalhoz. Fél évvel ezelőtt történt egy szakadás: 
a Baranta, mint szövetség, kettészakadt, pontosan azért, mert a Barantában is ezt érzékelték, a 
tagság többsége nem szeretné az ilyen típusú irányultságot, így létrejött a Barantának egy 
olyan oldala, amely politikamentes, tisztán a hagyományos magyar sportokra épít, és úgy 
gondolom, abszolút nyitottak vagyunk az irányukban. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Szilágyi képviselő úré a szó. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Lehet, hogy két kérdésem lenne, de az elsőre 

válaszoljon, hogy megértsem. Kihez kötődik a Baranta? 
 
KOVÁCS LÁSZLÓ elnök (Hagyományos Magyar Sportok Szövetsége): A Baranta 

Vukics Ferenc úrhoz kötődik… 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Nem, nem. Melyik párthoz kötődik ön szerint a 

Baranta? 
 
KOVÁCS LÁSZLÓ elnök (Hagyományos Magyar Sportok Szövetsége): A Jobbikhoz, 

a szélsőjobboldalhoz… 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik):  Uram! Uram! 
 
KOVÁCS LÁSZLÓ elnök (Hagyományos Magyar Sportok Szövetsége): Ez volt a 

kérdés! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Ez volt a kérdés. Uram, egy dologra megkérném: ne 

szélsőjobboldalozzon, legyen szíves! A Jobbik egy demokratikusan megválasztott párt, és 
visszautasítom, hogy ön szélsőjobboldali pártnak nevezze a Jobbikot! Ez lenne az első 
kérésem. (Kovács László: Jó, rendben van.) 

A másik. Ön szerint a különböző hagyományőrző csoportoknál vagy hagyományos 
sportot végző csoportoknál mit jelent a politikai kötődés? Ezt azért kérdezem, mert például a 
Kurultájt, amit a Fidesz Lezsák Sándor úr révén nagyon helyesen támogatott és segített, hogy 
ez a rendezvény meg legyen tartva, a Jobbik Magyarországért Mozgalom ugyanúgy 
támogatta. Ettől ők már elkötelezettek? Szerintem nem. Tehát mi nem azért támogattuk, hogy 
ott bárki is elkötelezett legyen, szerintem Lezsák úr sem ezért támogatta, hanem azért, mert 
fontosnak érzi ezt a rendezvényt, fontosnak érzi, hogy ott minél több ember megismerkedjen a 
hagyományos magyar sportokkal és a hagyományőrzéssel. Ez ugyanúgy levezethető arra, 
hogy most lesz a Rákóczi-emlékmenet civil szervezéssel Budapesten, és a Jobbik 
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Magyarországért Mozgalom tudja támogatni ezt a rendezvényt, de ettől ők elkötelezettek 
lennének? Nem hiszem, hogy elkötelezettek lennének!  

Azt mondta, hogy bal- meg jobboldali. A hagyományos magyar sportoknál nem tudok 
arról, hogy a baloldalról támogatnák, de ha esetleg ilyen van, akkor szeretném tudni, hogy a 
baloldalon láttak-e arra példát, hogy bárkit is támogattak volna.  

Az utolsó megjegyzésem. Szerintem egyébként nem a hagyományőrző egyesületek, 
talán nem is a pártok viszik bele a politikát ebbe a dologba, mert jelen pillanatban itt a most 
elhangzott mondatok alapján ön visz bele politikát ebbe az egész dologba és nem más! 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Öné a szó. 
 
KOVÁCS LÁSZLÓ elnök (Hagyományos Magyar Sportok Szövetsége): Köszönöm 

szépen az építő hozzászólását. A következőt tudnám önnek nagyon röviden mondani. A 
Hagyományos Magyar Sportok Szövetsége a sporttörvény alapján jött létre, ami annyit jelent, 
hogy politika- és vallásmentes, tehát ebből következik a tevékenységünk, ezért szögeztem le 
azt, hogy a törvényekkel, a mai Alaptörvénnyel egyetértve nemcsak nekünk, hanem minden 
sportszövetségnek politika- és vallásmentesnek kell lennie, e szerint kell működnie. Én 
mindössze annyit próbáltam az elején megjegyezni, és ezúton is megkövetem, nem szerettem 
volna senkit megbántani, nem véletlenül nem neveztem néven sem a Barantát, sem mást. 
Továbbra is politikamentesen óhajt működni, úgy, ahogy eddig is ezt tervezte, és bízunk 
benne, hogy a jövőben ezen tud orvosolni. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Szalay képviselő úré a szó. 
 
SZALAY FERENC (Fidesz): Azt gondolom magáról az előterjesztésről, hogy épp 

ideje volt, hogy idekerült, és egy ilyen összefoglaló rendszert láthatunk. A Barantát azért 
kérdeztem meg, mert ahogyan néztem, ott voltam, és valóban megnéztem, hogy mit csinálnak, 
hogy csinálják a munkájukat. Hasonló munkát végeznek a szablyavívás, a lándzsahasználat, 
az egyéb régi magyar küzdősportok összemérésében. Azt gondoltam, hogy egy, esetleg kettő, 
de úgy látom, önök is úgy gondolják, hogy előbb-utóbb egymás mellett simán elfér ez a két 
dolog. 

A politikai részével csak azért nem szeretnék foglalkozni, mert ha valaki úgy érzi, 
hogy a másik politikai gondolatot képvisel, az a szíve joga, ha ezt azután megpróbálja 
kikerülni, ha sikerül, sikerül, ha nem, nem, de azt gondolom, a sport sosem tudta kikerülni a 
politikát, hiszen a sportot támogatók között mindig volt kék vagy zöld, ezek előbb, utóbb 
mindig befolyásoltak valamit, de nem ez a lényeg. A lényeg az, és itt a hagyományos magyar 
játékokra térnék ki, ezt javasolnám az egész bizottságnak: jó lenne, ha a Nemzeti Alaptanterv 
tartalmazna valóban hagyományos magyar játékokat. Például a bigézést nem tudom, ismerik-
e, ez egy kis rombusz alakú fa, amit el kell ütni, a métázás pedig a baseball alapja, 
gyakorlatilag ugyanúgy pontokat kell körbefutni. Mind a kettő nagyon jó játék, és mi, 
magyarok találtuk ki, az amerikaiak tőlünk tanulták. Azt gondolom, ezeket simán be lehetne 
hozni a Nemzeti Alaptantervbe, de ezt a lovas íjászatra is mondanám, ha már a lóról és a lovas 
sportokról szóló törvényünk erősödik, és azt gondolom, ha az iskolákban lesz lovas oktatás, 
akkor miért ne lehetne ott a lovas íjászat? Azt gondolom, minimum ebben a két vonalban 
közösen kellene előremenni, ez nagyon komoly dolog. A lovas íjászatnál még azt szeretném, 
hogy a hagyományőrzés azon szintje, ami a régi magyar öltözködési formák, a hadikultúra 
megtanulása, még annyi dolog van, amit a gyerekek mindenféle erőfeszítés nélkül 
megtanulhatnának, és szerintem ebben mi együtt tudunk működni. A későbbiekben a 
Barantáról is szeretnék többet tudni, itt sokat tudnánk tenni. 
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Ha valaki megmagyarázná, hogy a Kurultáj mit csinál, azt nagyon megköszönném, de 
ez csak költői kérdés volt. Bevallom őszintén, azt gondoltam, mindent tudok, de úgy látom, 
nem vagyok zseni.  

Utolsó mondat: köszönöm szépen az elmondottakat. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Szilágyi képviselő úré a szó. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): A magyarság hagyományőrzését és a magyar 

történelmet ápolók legnagyobb találkozója. A Kurultájhoz kapcsolódóan a hagyományos 
magyar sportok megjelennek a Kurultájban, én ezt próbáltam elmondani. Egyébként örülök 
Szalay Ferenc felszólalásának, mert azt, amit mondott, én is így gondolom. Tehát az, hogy ma 
a szövetségek mennyire politikamentesek és hasonlók, szerintem – egyetértek önnel – 
politikamentesnek kell lenniük, és nem feltételezem azt, hogy például Szalay Ferenc 
vezetésével a Magyar Kosárlabda Szövetség azért, mert Szalay Ferenc fideszes képviselő, 
attól a Magyar Kosárlabda Szövetségnek is fideszesnek kellene lennie, tehát merem hinni, 
hogy ez nem így van, vagy attól, hogy Kubatov Gábor a Ferencváros elnöke, nem hiszem, 
hogy a Ferencvárosnak fideszesnek kellene lennie, és sorolhatnánk még tovább a példákat. Én 
úgy érzem, és a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak mindig is ez lesz a hozzáállása, hogy 
a hagyományos magyar sportokat az íjászattól a lovas íjászaton át, és még sorolhatnánk 
nagyon sok mindent, támogatnunk kell. Őszintén mondom önnek, fogalmam sincs, hogy 
például azok, akik elfogadnak meghívásokat akár a jobbikos rendezvényekre is, ők 
jobbikosok-e vagy fideszesek, vagy egyáltalán utálják a pártokat. Nem erről kell szólnia 
ennek a dolognak, ez nem is érdekel. Engem az érdekel, hogy ezek a törekvések minél 
erősebbek lehessenek.  

Mély meggyőződésem az, hogy csak annak a nemzetnek van jövője, amelyik tisztában 
van a múltjával, és ápolja a múltját. Örülök annak, hogy egyre több fiatal, egyre több gyermek 
megismerhet olyan sportokat, foglalkozhat az íjászattal, foglalkozhat minden egyéb mással, 
ami hasznukra válik, és teljesen mindegy egyébként, hogy ezek a felnövekvő fiatalok a 
későbbiek folyamán, amikor négyévente el kell menniük szavazni, kire fognak szavazni. Egy 
a lényeg: a szívükben szerintem ez is erősíti a magyarságtudatukat. Ha egy nemzet büszke a 
múltjára, büszke a jelenére, büszke az őseire és a történelmére, akkor annak a nemzetnek van 
jövője. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Van-e további hozzászólás? (Nincs jelzés.) Köszönöm szépen a beszámolót 

és a részvételt. Mivel nincs több hozzászólás, a napirendi pontot lezárom. (Kovács László: 
Köszönöm szépen.)  

Figyelemmel arra, hogy nincs több napirendi pontunk, az ülést bezárom. Mindenkinek 
további jó munkát kívánok, köszönöm a megjelenésüket. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 58 perc)  

 
 
 

  
 Dr. Bohács Zsolt 

a bizottság elnöke 
Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi 
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