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Napirendi javaslat  
 

1. A Normafa Park történelmi sportterületről szóló törvényjavaslat (T/12083. szám) 
(Módosító javaslatok megvitatása)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

2. A bizottság 2013. II. félévi munkatervének elfogadása 
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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 
 Becsó Zsolt (Fidesz) 
 Kovács Péter (Fidesz) 
 Horváth Zoltán (Fidesz) 
 Hadházy Sándor (Fidesz) 
 Révész Máriusz (Fidesz) 
 Dr. Varga László (MSZP) 
 Pál Béla (MSZP) 
 Zakó László (Jobbik) 
 

Helyettesítési megbízást adott 
  
Lasztovicza Jenő (Fidesz) megérkezéséig dr. Bohács Zsoltnak (Fidesz) 
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz) 
Kovács Ferenc (Fidesz) Kovács Péternek (Fidesz) 
Szalay Ferenc (Fidesz) Becsó Zsoltnak (Fidesz) 
Bús Balázs (KDNP) Horváth Zoltánnak (Fidesz) 
Hoffman Pál (KDNP) Révész Máriusznak (Fidesz) 
Dr. Varga László (MSZP) megérkezéséig Pál Bélának (MSZP) 
Horváth András Tibor (MSZP) dr. Varga Lászlónak (MSZP) 

 
Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
 
Dr. Szaló Péter helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 34 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 
határozatképes.  

A helyettesítéseket szeretném jegyzőkönyvbe mondani: Lasztovicza Jenőt Bohács 
Zsolt helyettesíti, Hoffman Pált Révész Máriusz, Szalay Ferencet Becsó Zsolt, Kovács 
Ferencet Kovács Péter, Bús Balázst Horváth Zoltán, Pál Bélát Varga László, Tapolczai 
Gergelyt pedig Hadházy Sándor helyettesíti a bizottság ülésén.  

A napirendi pontok vonatkozásában kérdezem a bizottságot, hogy van-e valakinek 
kérdése, indítványa. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor ennek megfelelően teszem fel 
szavazásra. Aki egyetért a napirendi pontokkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! 
(Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen. 

A Normafa Park történelmi sportterületr ől szóló T/12083. számú 
törvényjavaslathoz beérkezett módosító javaslatok megvitatása 

Az első napirendi pontunk a Normafa Park történelmi sportterületről szóló T/12083. 
számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatoknak a tárgyalása.  

Köszöntöm a kormány képviseletében megjelenteket. Szokás szerint egy 
bemutatkozást szeretnék kérni a jegyzőkönyv számára. 

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Szaló Péter helyettes 

államtitkár, Belügyminisztérium.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elsőként Szabó Rebeka indítványáról szavazunk, az 1. 

pontban szereplő indítványról, amelyről kérdezem a kormány álláspontját.  
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e valakinek kérdése, indítványa a bizottság részéről? (Nincs jelentkező.) 

Amennyiben nincs, akkor felteszem szavazásra. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem szavazat. Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás. Tehát elutasítjuk, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlástervezet 2. pontjában szereplő indítványról kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

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

akkor szavazásra teszem fel. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 12 nem szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 
Egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlástervezet 3. pontjában szereplő indítványról kérdezem a kormány 
álláspontját.  
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DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 
támogatja. 

 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem. (Zakó László: Hozzá szeretnék szólni!) Tessék! 
 

Kérdések, hozzászólások 

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Sokszor elolvastam Szabó Rebeka 
képviselőtársunk módosító javaslatát, nincs benne feltételes mód, és nincs semmi olyan nyelvi 
szóhasználat benne, amelynek nyomán egyértelművé válna számomra, hogy mit kívánt 
mondani.  

Jelen esetben egy isteni gondviselő módjára tett kinyilatkoztatást tudok kiolvasni 
ebből, hogy meghatározott időtartam alatt a napi legmagasabb hőmérséklet nem haladja meg a 
mínusz 4 Celsius-fokot. Tehát nem az, hogy nem haladhatja meg, hanem nem haladja meg. 
Emlékszem, hogy Szanyi Tibor képviselőtársunk valamilyen törvényjavaslat tárgyalásakor 
egy gúnyos, ironikus módosító csomagot adott be, akkor a kormány ezt el is utasította, hogy 
egyáltalán ne is lehessen tárgysorozatba venni. Most a kormány képviselője ezt nem 
támogatja.  

Kérdezem, hogy ebben nem éreznek gúnyt, vagy pedig tényleg van valami igaza, csak 
nem teljesen a kormány álláspontját követi az előterjesztés, mert azt, hogy a Spitzbergákon 
strandröplabdapályát ne építsünk, mert ott olyan a hőmérséklet, értem, hogy oda nem 
fektetünk pénzt, de azt, hogy „nem haladhatja meg” helyett „nem haladja meg”, hogyan kell 
értelmezni az előterjesztő szerint? Mert tényleg nem értem a javaslatot. Ha pedig az van, 
amire gondolok, akkor nem egyforma mércével mérik Szanyi Tibor korabeli módosító 
csomagját ezzel a Szabó Rebeka által beadottal. (Révész Máriusz jelentkezik.) 

 
ELNÖK: Révész Máriusz képviselő úr! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Én ott voltam a vitán, úgyhogy nem 

kellett gondolkodnom, hogy mit jelent ez a javaslat - azt jelenti, ami le van írva. Szabó 
Rebeka elmondta, hogy törvénybe kívánja iktatni, hogy e két időpont között a hőmérséklet 
nem haladhatja meg a mínusz 4 fokot. Ezzel az Együtt-PM humorát próbálták, ők azt 
gondolták, hogy ez vicces, szerintem sokat beszéltünk róla, nem ér ennyit a dolog. Szerintem 
is a javaslat teljesen komolytalan, szerintem a házszabályszerűsége is kérdéses egy ilyen 
javaslatnak, hogy lehet-e szavazni erről, mert mi van, ha véletlenül még meg is szavazzuk. 
Meg kellene oldani házszabályszerűen, hogy ne kelljen szavazni róla, de ez a pont egyébként 
nem ér annyit, ez egy direkt provokatív célú javaslat. 

 
ELNÖK: A bizottság részéről kíván-e valaki még hozzászólni. (Jelzésre:) Alelnök úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik), a bizottság alelnöke: Csak Révész Máriuszhoz 

kapcsolódóan mondanám, hogy képviselő úr, nem biztos, hogy el kell ítélni Szabó Rebekának 
ezt a javaslatát, ő egy környezetvédő, elképzelhető, hogy van az LMP tarsolyában valami 
olyan dolog, amellyel ők befolyásolni fogják tudni egyébként a hőmérsékletet (Derültség.), és 
lehet, hogy ő már erre nyújtotta be ezt a módosítót.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Van-e egyéb hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor - ha 

kíván válaszolni - megadom a szót. Parancsoljon! 
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Válaszok 

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Képviselő Úr! A kérdése ügyrendi részéhez mondanám, hogy egy egyéni 
törvényjavaslatnak a tárgysorozatba-vételét meg tudja akadályozni a kormány, ha bizottsági 
támogatást kap, egy egyéni képviselői módosító indítvány pedig akkor is szavazásra kerül, ha 
nem ért egyet vele a kormány. Most egyedül arra van lehetőségünk, hogy elutasítsuk azzal az 
indokkal, hogy egyébként nem része egy területrendezési típusú szabályozásnak; mondhatjuk 
azt, hogy előremutató a szabályozás, és vissza lehet gúnyolódni, de ezzel a tisztelt Házból űz 
gúnyt az előterjesztő, úgyhogy én ezt nem kívánom folytatni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazásra teszem fel a kérdést. Ki az, 

aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Volt olyan esetleg, 
aki tartózkodott? (Nincs jelentkező.) Nem. Akkor senki nem támogatta ezt a nagyszerű 
módosító indítványt.  

Az ajánlástervezet 4. pontjában szereplő indítványról kérdezem a kormány 
álláspontját.  

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Ha 

nem, akkor szavazásra bocsátom. 
Ki az, aki támogatja a 4.-et? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, 

aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Egyharmadot sem kapott.  
Az ajánlási pontok végére értünk. A törvényjavaslathoz még lenne egy bizottsági 

módosító javaslat, amelynek a benyújtását szeretném kezdeményezni. A módosító javaslatot 
mindenki megkapta. Kérdezem, hogy kíván-e az indítvánnyal kapcsolatban valaki 
hozzászólni, illetve természetesen a kormány képviselőjét is kérdezzük a bizottsági 
indítványról - ott van az ön asztalán is.  

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Két javaslatról 

hallottam. Sarkalatos törvény, és támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, indítványa? (Nincs jelentkező.) 

Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom a bizottsági módosítót. Ki az, aki egyetért vele? 
(Szavazás.) 12 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 5 
tartózkodás. A bizottsági módosítót benyújtjuk. 

Amennyiben nincs több hozzászólás, akkor köszönöm szépen a kormány 
képviselőjének, és további jó munkát kívánok. 

A bizottság 2013. évi II. félévi munkatervének elfogadása 

Soron következik a bizottság 2013. évi II. félévi munkatervének elfogadása. 
Gondolom, a képviselőtársaim megkapták a tervet. Megkérdezem, hogy ki kíván hozzászólni. 
(Jelzésre:) Parancsolj! 

 

Hozzászólások, javaslatok 

KOVÁCS PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Két módosító javaslatom 
lenne a tervezettel kapcsolatban.  
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Az egyik a szeptember 30-ai üléssel kapcsolatos. Az első részben látszik, hogy az őszi 
törvényalkotási programra mit javasol a kormány, és hogy a turizmustörvény nincs ott. Én 
javaslom, hogy ameddig nem szerepel a programalkotásban, addig a társadalmi vitára 
bocsátásos napirendet se tárgyaljuk.  

A november 25-ei napirendnél csak egy apró módosítást tennék. Itt 4 stadionépítésről 
van szó: Debrecen, Ferencváros, Felcsút és Puskás Stadion. Itt egy kicsit keverjük a szezont a 
fazonnal, mert a Debrecen, a Ferencváros és a Puskás Stadion közvetlen állami támogatásból 
épül, míg a felcsúti TAO-támogatásból. Javaslom, hogy a Felcsútot vegyük ki, és majd külön 
egyszer az összes TAO-ssal együtt tárgyaljuk ezt.  

Köszönöm szépen, elnök úr. (Dr. Varga László jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Varga László! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Annyiban csatlakoznék Kovács Péterhez, nem 

tudom, hogy elfogadható-e, hogy akár megtehetnénk azt, hogy itt az összeset megtárgyaljuk. 
Tehát azért nem lehet ezt teljesen külön értelmezni. Most van egy újabb csomag az NB1-es, 
NB2-es stadionokról, pályákról, tehát lehet egy átfogó képet is kapni erről. Szívesen 
beszélgetnék a felcsúti stadionról is.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Parancsolj! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik), a bizottság alelnöke: Mivel az én javaslatom alapján 

került be ez a pont, ezért én azt szeretném javasolni, hogy nem kell rögtön támadást vélni, 
felfedezni a felcsúti stadion esetében, csupán példákat soroltam fel, hogy mely stadionokat 
lehetne megtekinteni. Itt nemcsak elsődlegesen a pénzügyi finanszírozásra gondolt az ember, 
hanem a technikai megoldásokra, hogy teljesen más technikai megoldások kellenek adott 
esetben a Puskás Stadion esetében, adott esetben az Üllői úti stadion esetében és adott esetben 
egy 1500 fős falu kisebb stadionjának a megépítése esetében. Ezt szerettem volna teljesen 
szakmai oldalról megközelíteni, de akár csatlakozom ahhoz, hogy nézzük meg az összes 
stadion esetében, hogy milyen technikai megoldásokkal, milyen elképzelésekkel és hogyan 
újulnak meg ezek a stadionok, már csak azért is, mert amikor ezt a javaslatomat beadtam, 
akkor még szó sem volt 40 milliárd forintról. Ezt a miniszterelnök úr később jelentette be, 
hogy egy még ennél is nagyobb stadionrekonstrukciós program indul az országban. 
(Lasztovicza Jenő megérkezik.) 

Az én véleményem szerint egy ilyen nagyon fontos és nagyon lényeges 
közpénzfelhasználásból történő program esetén a más folyamatban lévő stadionfejlesztéseket 
és -építéseket a bizottságnak adott esetben figyelemmel kellene kísérnie. Sőt, volt egy olyan 
javaslatom is egyébként, zárójelben, ehhez a programponthoz, és itt sem Felcsútot jelöltem 
meg, hanem az Üllői úti stadiont, hogy akár a bizottság egy személyes bejárassal, az egyik 
stadionba egy személyes bejárással tekintse meg, hogy hogyan épül a stadion, és milyen 
állapotok vannak.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Van-e még valakinek hozzászólása? (Jelzésre:) Parancsolj! 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Mint bizottsági tagok felkérést kaptunk, hogy 

tegyünk javaslatot a bizottság őszi munkarendjének a napirendi pontjaira. A határidő 
lejártakor nekünk háromnapos kihelyezett frakcióülésünk volt, ezért elsikkadt részemről, 
elnézést kérek, azonban egy terjedelmében nem nagy, de annál fontosabb javaslatom lenne 
egy olyan bizottsági ülésre, amikor ez beleférne.  
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Kifejezetten a profilunkba illeszkedik és mindenkit érdekel a Sólyom Airways ügye. 
Óriási kérdőjelek vannak az alakuló légitársaság körül. Ha nem is nemzeti, de magyar kézben 
lévő légitársaságról van szó, egy űrt kíván betölteni, amely nyögvenyelősen, döcögősen halad 
előre. Szerintem egy napirendi pont keretén belül az illetékeseket hívjuk meg egy bizottsági 
ülésre, mert nekünk illene tisztán látni az ügyben.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e valakinek esetleg még további indítványa? 

(Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik), a bizottság alelnöke: Mivel négy javaslatom volt, és 

ebből egy került bele a munkatervbe, ezért a másik három pontomat szeretném javasolni 
ismételten itt a bizottság előtt is, hogy vegyük fel ezeket a munkatervbe. Majdnem mindegyik 
összefügg egyébként egymással.  

Az elmúlt időszakban, ha önök figyelemmel kísérték a kormány törekvéseit és ezzel 
szembeállítva a valóságot, akkor azt láthatják, hogy a kormány arra törekszik, hogy minél 
jobb stadionokba minél több néző látogasson ki, minél jobban ki legyenek szolgálva ezek a 
nézők, és ezzel szöges ellentétben, ha a nézőszám alakulását nézzük meg, az tapasztalható, 
hogy egyharmadával csökkent a nézőszám. Ami megmenti egy kicsit ezeket a számokat, az az 
- és itt tényleg nem klub-hovatartozási érzelem beszél, hanem a statisztikák alapján mondom 
ezt -, hogy a Ferencvárosnak egy jó csapata van, és ezáltal a Ferencváros mérkőzéseire 
nagyon sokan kíváncsiak, ami felhúzza az átlag nézőszámot. Tehát azt lehet mondani, hogy 
elég siralmas a helyzet jelen pillanatban, ami az NB1-es mérkőzések látogatottságát illeti, 
ráadásul egy újabb, azt gondolom, negatív dolog ütötte fel a fejét, mégpedig az, hogy az 
egyébként kilátogató szurkolókkal szemben mind a Magyar Labdarúgó Szövetség, mind 
egyes klubok vezetői, azt lehet mondani, vitában vannak, ellenséges a hangulat. Ez azt 
eredményezi, hogy nagyon sok mérkőzésen azok a lelkes szurkolók, akik eddig biztatták a 
csapatot, most csöndben ülnek, és nézik a mérkőzéseket, ezáltal hangulattalan lett jó pár 
csapatnak a mérkőzése; most nem kívánom itt felsorolni, hogy hol nincs szervezett szurkolás, 
de ez egy nagyon rossz tendencia, és véleményem szerint a sportbizottságnak foglalkozni 
kellene ezzel a dologgal. 

A három javaslatom közül, ami ehhez szervesen kapcsolódik, az egyik az volt, hogy a 
Magyar Labdarúgó Szövetség és egyes klubok törvényellenes rendelkezéseit a bizottság előtt 
vitassuk meg, különösképpen a Magyarországon törvényileg nem tiltott jelképek - gondolok 
itt például a Nagy-Magyarország szimbólumra vagy az árpádsávra - használatát, amit egyes 
klubtulajdonosok önkényesen, törvényellenesen megtiltanak. Sőt, volt az elmúlt időszakban 
arra is példa, és erről is beszéltünk egyszer a bizottság előtt, ami nem labdarúgáshoz köthető, 
hogy még a magyar zászlót sem akarták beengedni. Tehát az én véleményem szerint erről 
beszélni kellene, hogy mennyire kellene betartani akár a Magyar Labdarúgó Szövetségnek, 
akár a klubtulajdonosoknak a magyar törvényeket, vagy mennyire írhatnak elő ők saját 
törvényeket azoknak az embereknek, akik kilátogatnak a mérkőzésekre.  

A másik javaslatom az volt, hogy meg kellene nézni, hogy miért nem valósultak meg a 
kötelezően előírt beléptető rendszerek a magyar stadionokban. Hiszen tudjuk, amikor önök 
elfogadták a sporttörvényt, és utána rendelkeztek arról, hogy milyen biztonságtechnikai 
újításokat, korszerűsítéseket kell végrehajtani a stadionokban, akkor előírás volt a beléptető 
rendszer, hiszen ehhez a beléptető rendszerhez kapcsolódott egyébként egy másik rossz 
rendelkezés: a kötelező névre szóló mérkőzésbelépők és a szurkolói kártyák bevezetésének a 
lehetősége. Ez mind-mind kapcsolódott a beléptető rendszerhez. Azzal szembesültem én saját 
magam, és itt fel tudom olvasni vagy el tudom mondani önöknek mind az Emberi Erőforrások 
Minisztériumától kapott választ az írásbeli kérdésemre, mind a Magyar Labdarúgó 
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Szövetségtől kapott választ, hogy az egyébként a költségvetésben is szereplő 864 millió 
forintos támogatási összegből megvalósítandó beléptetőkapu-rendszer nem épült ki. Tehát 
nemhogy rosszul áll, nemhogy egy-két helyen történt meg, hanem szinte sehol nem történt 
meg. Mind a minisztérium, mind pedig a Magyar Labdarúgó Szövetség azt mondja, hogy 
először indítottak tízzel, aztán néggyel, aztán nullával. Ha itt tartunk, akkor viszont nem 
tudom, hogy hogyan valósítható meg az a törvényi előírás, amely akár a névre szóló jegyekre, 
akár a szurkolói kártya bevezetésére irányul. Tehát ez lett volna a második napirendi ponti 
javaslatom, hogy az MLSZ és a Belügyminisztérium meghívásával beszéljünk itt a 
stadionbiztonsági rendszerekről.  

Hozzáteszem, hogy a stadionbiztonsági rendszereknél lehet a szurkolókra nagyon sok 
mindent mondani, de az alapvető biztonsági szabályokat be kellene tartani. A rendőrség 
részéről is egy, a törvényben előírt, elég komoly bejárásnak kellene megelőzni, mielőtt egy 
pályát hitelesítenek, és megadják az adott időszakban a versenyeztetést ezen a pályán, nagyon 
komoly kritériumoknak kellene megfelelni, és azt kell mondanom, hogy nagyon sok pályán az 
alapvető biztonsági előírások nincsenek meg. Vesszőparipám, hogy nincs szünetmentes 
áramforrás. Szünetmentes áramforrás nélkül rendezni mérkőzést egyenlő az életveszéllyel; 
bármikor bármi történhet, a szurkolóknak és a játékosoknak is sötétben kellene elhagyniuk a 
pályát. Ez véleményem szerint egy alapvető dolog hiánya. A különböző papírok benyújtásával 
a rendőrség mégis haladékot ad jó pár egyesületnek arra, hogy ezt a pályát így használja. Ez 
volt a második javaslatom. 

A harmadik javaslatom pedig a nézőszámcsökkenésre és különböző olyan negatív 
eseményekre vonatkozik, amelyek tapasztalhatóak a névre szóló jegyeknél, például hogy az 
adatkezelést vajon ki végzi, vagy adott esetben egy olyan, számomra egyébként teljesen 
visszatetsző eset, amely az Újpest-Diósgyőr mérkőzésen volt tapasztalható, amikor is az egyik 
diósgyőri szurkolónak a barátja vette meg a mérkőzésbelépőjét, az ő nevére szólt a 
mérkőzésbelépő, és vagy a barát hibájából vagy a rendszer hibájából négy évvel elírták a 
születési dátumát az úriembernek, ezért amikor be akart menni a stadionba, akkor 
megbilincselték, bevitték a rendőrségre, és büntetést helyeztek kilátásba, hogy valótlan 
adatokat adott meg. Mondom, négy év volt csak a különbség, tehát a neve is stimmelt és 
minden egyéb; azóta természetesen az egyesület elnézést kért tőle, és a Magyar Labdarúgó 
Szövetség is azt mondta, hogy kivizsgálja az ügyet, de ezek mind-mind olyan dolgok, 
amelyek nemhogy segítenék azt, hogy egyre több ember legyen a stadionban, hanem 
elriasztják a nézőket. Ezért én azt javaslom, hogy mind az MLSZ-t hívjuk meg egy ilyen 
bizottsági ülésre, mind pedig azokat a szervezett szurkolói csoportokat, amelyek minden 
egyesületnél megtalálhatóak. Ezek baráti körök, a Magyar Labdarúgó Szövetségnél is van 
ilyen, üljünk le velük, és kérdezzük meg, hogy mik az ő tapasztalataik. Lehet, hogy olyan 
ötleteket tudnának mondani, amelyek alapján megegyezésre juthatnának az egyesületek. Ez jó 
lenne az egyesületeknek, jó lenne a tulajdonosoknak, jó lenne a Magyar Labdarúgó 
Szövetségnek, és jó lenne a szurkolóknak is véleményem szerint, és ebben egy közvetítő 
szerepet is játszhatna egy ilyen bizottsági ülés. Tehát javaslom, hogy egy ilyen bizottsági ülést 
is tartsunk. 

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Dr. Varga László jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Varga László! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Hosszan érvelt Szilágyi György 

képviselőtársam a javaslatai mellett. Nyilván három külön napirendi ponti javaslat volt az, 
amit ő elmondott. Nyilván voltak benne politikai felhangok is, gondolok itt a jelképekre és az 
egyéb kérdésekre, de azért nem mehetünk el amellett, hogy egyébként egy komoly társadalmi 
problémáról van szó. Valóban igaz, hogy nagyon csökkent a nézőszám az NB1-es labdarúgó-
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mérkőzéseken, és hogy megosztja a szurkolói társadalmat - és akkor nagyon finoman 
fogalmaztam - az a jogszabályi környezet, amely létrejött.  

Az elnök úr nem hozta be ezt a javaslatot, ebből arra vélek következtetni, hogy az 
előterjesztő nem támogatja, vagy nem tudom, tehát akkor valószínűleg hasonló lesz a 
kormánypárti képviselők álláspontja is.  

Én egy dologra tennék javaslatot áthidalásképpen, és lehet, hogy akkor ez 
mindenkinek megfelel, és Szilágyi képviselőtársam is be tudja hozni azokat a témákat egy 
napirendhez, amelyeket itt elmondott, ugyanakkor önöknek is egy lehetőség arra, hogy védjék 
az álláspontjukat, meg nekünk is arra, hogy elmondjuk: egy napirendi pontot próbáljunk 
behozni, hozzuk ide az összes érdekelt felet, vagy esetleg több állomása legyen ennek, de ez 
az legyen, hogy - ha jól emlékszem - a sporthuliganizmus kapcsán szólt az a jogszabály, most 
nem tudom megmondani, hogy mi a száma, de nyilván ezt technikailag meg lehet nézni a 
bizottság titkárságán, tehát a sporthuliganizmussal kapcsolatos jogszabályi környezetnek, 
annak a konkrét törvénynek a végrehajtása során tapasztalható anomáliák kapcsán legyen egy 
bizottsági ülésünk mindenképpen, ellenőrizzük annak a törvénynek a végrehajtását, akkor így 
mondom, hogy az működik-e. Mert ebben benne van a beléptető rendszer, hogy június 30-áig 
ki kellett volna épülnie, nem tudom, hányadik időpont-módosítás volt, aztán nem valósul 
meg, az pedig, aki kiépítette, versenyhátrányban van, mert egyébként vacak, alig lehet 
beférni. Tehát azt tudom mondani önöknek, hogy ott nyilván csökken a nézőszám, a 
szervezett szurkolói kultúra visszaszorulása pedig nyilván egy másik probléma. Ebbe 
szerintem minden beleférne, ha annak a törvénynek a végrehajtását ellenőriznénk, és akkor 
azt mondanánk, hogy akár több állomása legyen a dolognak. (Szilágyi György jelentkezik.) 

 
ELNÖK: Parancsolj! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Csak a 

jegyzőkönyv miatt vissza szeretném utasítani Varga képviselő úrnak azon mondatát, hogy 
politikai felhang. Az MSZP is megérthetné, hogy a magyar történelmi jelképek, a magyar 
történelemhez kapcsolódó jelképek soha nem képezhetik a politika tárgyát. Akkor lenne jó 
ebben az országban, ha mindenki fontosnak tartaná a magyar jelképeket. Ezt csak példának 
hoztam fel. Engem az is zavarna, ha például a békegalambot nem engednék be jelképként egy 
stadionba, teljesen mindegy, a magyar törvények rendelkeznek a tiltott önkényuralmi 
jelképekről, a tiltott jelképekről, és véleményem szerint más nem alkothat külön törvényt 
ebben az országban - ez csak két példa volt egyébként.  

Köszönöm.  
 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Van-e még hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor a vitát lezárom, 
és a szavazások következnek. Mennénk sorba a módosító javaslatokon. 

Először Kovács Péter képviselő úrnak a módosító javaslatáról fogunk szavazni. Ő azt 
javasolta, hogy addig ne tűzze napirendre a bizottság a munkatervében a turizmustörvényt, 
amíg a parlamenti ülésszakon sem kerül megtárgyalásra, illetve javasolta, hogy a felcsúti 
stadionról, ami TAO-s pénzből valósul meg, egy külön csomagban tárgyaljon majd később a 
bizottságunk. Először ezt tenném fel szavazásra. Aki ezzel a módosító javaslattal egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 12 igen. Aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) 3 
nem. Volt, aki tartózkodott? (Nincs jelentkező.) Nem. Akkor ennek megfelelően ezt a 
módosító javaslatot elfogadtuk. 

A következő módosító javaslat Szilágyi György úré volt. Neki volt négy indítványa… 
(Szilágyi György: A Vargának volt egy, hogy az összes stadiont egyben tárgyaljuk!) Bocsánat, 
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Varga László képviselő úrnak volt egy javaslata, hogy az egész stadionrekonstrukciót egyben 
tárgyalja a bizottság. Akkor ezt teszem fel szavazásra. Ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.) 3 
igen. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 8 tartózkodás. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
4 nem. Ez nem került elfogadásra.  

Akkor most jön Szilágyi György képviselő úrnak a módosító indítványa, hogy további 
három ponttal egészüljön még ki a bizottság napirendje. Ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.) 
1 igen. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 13 tartózkodás. Ki az, aki nemmel szavaz? 
(Szavazás.) Tehát nem került elfogadásra.  

Volt Zakó László képviselő úrnak a Sólyom Airrel kapcsolatosan felvetése, hogy a 
bizottság ezzel kapcsolatban tájékozódjon, illetve kérjen be tájékoztatást a bizottság részére. 
Ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.) 8 igen. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 6 
tartózkodás. A bizottság ezt napirendre vette.  

Végül pedig volt Varga László képviselő úrnak egy módosító javaslata, hogy a 
sporthuliganizmussal kapcsolatos törvény vitájához tartozó kérdést átfogóan tudná vizsgálni a 
bizottság. Ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 12 
tartózkodás. A bizottság ezt nem fogadta el.  

Most a módosító javaslatokkal együtt teszem fel a munkatervet szavazásra. Aki így a 
bizottság munkaprogramjával egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 12 
igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság 
2013. őszi munkatervét elfogadtuk.  

Elnöki zárszó 

Ezzel a napirendi pontokat lezárom. Mivel a napirendi pontok tárgyalásának a végére 
értünk, megköszönöm mindenkinek a tevékeny közreműködését. További szép napot kívánok 
mindenkinek!  

Köszönöm szépen. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 02 perc)  
 
 
 

  

 Dr. Bohács Zsolt 

a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Morvai Elvira 
 

 
 


