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Napirend:

1. A sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/573.

szám – Bánki Erik, Szalay Ferenc, Csizi Péter (Fidesz) és Soltész Miklós (KDNP)

képviselők önálló indítványa, módosító javaslatok megvitatása első helyen kijelölt

bizottságként)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről megjelent:

Elnököl: dr. Nyikos László (Jobbik), a bizottság elnöke

Dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke

Arnóth Sándor (Fidesz)

Babák Mihály (Fidesz)

Balázs József (Fidesz)

Balla György (Fidesz)

Dr. Bóka István (Fidesz)

Dr. Dancsó József (Fidesz)

Ékes József (Fidesz)

Magyar Anna (Fidesz)

Márton Attila (Fidesz)

Dr. Puskás Imre (Fidesz)

Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz)

Tukacs István (MSZP)

Dr. Veres János (MSZP)

Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik)

Rozgonyi Ernő (Jobbik)

Vágó Gábor (LMP)
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Helyettesítési megbízást adott:

Dr. Dancsó József (Fidesz) Balla Györgynek (Fidesz),

Herman István Ervin (Fidesz) Balázs Józsefnek (Fidesz),

Dr. Kerényi János (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz),

Dr. Nagy István (Fidesz) dr. Puskás Imrének (Fidesz),

Dr. Pósán László (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz),

Szijjártó Péter (Fidesz) dr. Bóka Istvánnak (Fidesz),

Seszták Oszkár (KDNP) Szólláth Tibor Zoltánnak (Fidesz),

Boldvai László (MSZP) dr. Veres Jánosnak (Fidesz),

Dr. Szekeres Imre (MSZP) Tukacs Istvánnak (Fidesz),

Molnár Oszkár (független) dr. Hargitai Jánosnak (KDNP).

Meghívottak részéről:

Hozzászólók:

Bánki Erik (Fidesz), előterjesztő,

Lukács Zsuzsanna, Nemzeti Erőforrás Minisztérium,

Szatmári László, Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezető-helyettese
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 10 perc)

Az ülés megnyitása

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszöntöm képviselőtársaimat és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium jelen lévő képviselőit.

A napirend elfogadása

A napirendi javaslat három pontot tartalmaz, ebből a 2. ponthoz nem érkezett
módosító indítvány, így nincs okunk a tárgyalására. Maradt a 3. napirendi pont. Kérdezem
képviselőtársaimat, ki az, aki egyetért a napirendi ajánlással. (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta napirendjét.

A sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló, önálló képviselői
indítványként benyújtott törvényjavaslathoz érkezett módosító javaslatok tárgyalása

Ezek után következik a sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat módosító javaslatainak megtárgyalása. Mindenkinek rendelkezésére áll az
ajánlás.

Az 1. pontban Szilágyi György képviselő úr javaslatáról kell döntenünk. Szilágyi
György képviselő úr nincs jelen. Esetleg a frakcióból képviseli-e valaki? (Nincs jelentkező.)
Nem. Megkérdezem a kormány képviselőjét, miként vélekedik a javaslatról.

BÁNKI ERIK (Fidesz), előterjesztő: Elnézést kérek, elnök úr, szeretnék bemutatkozni,
Bánki Erik vagyok, a törvényjavaslat egyik benyújtója, és szeretném, ha előterjesztőként
véleményezhetném a módosító indítványokat. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Ez egy elnöki baki volt, elnézést kérek, akkor az előterjesztők nevében
szíveskedjék kommentálni a javaslatot.

BÁNKI ERIK (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Ha elnök úr, illetve
a bizottság tagjai igényt tartanak rá, akkor a minisztérium munkatársai minisztériumi
állásfoglalást tudnak mondani az ajánlásokhoz. Előterjesztőként támogatom az első
indítványt, Szilágyi György képviselő úr indítványát, hiszen a képviselő úr javaslata alapján
az olimpiai járadék is belekerülne az adómentes körbe, hasonlóan a sportösztöndíjakhoz.

ELNÖK: Köszönöm szépen Bánki képviselő úr véleményét. Megkérdezem a bizottság
tagjait, hogy van-e kérdés, de előtte a kormány képviselőjének álláspontját kérem.

LUKÁCS ZSUZSANNA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Lukács Zsuzsanna
vagyok a minisztérium képviseletében, és a minisztérium is támogatja a javaslatot.

ELNÖK: Szerencsés helyzet, az előterjesztő és a kormány képviselője is támogatja a
javaslatot. És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja.

Az ajánlás 2. pontjában Varga László, Pál Béla és Horváth András képviselő urak
indítványa szerepel. Megkérdezem Bánki Erik urat, miként vélekedik erről.

BÁNKI ERIK (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Nem támogatom ezt
az indítványt, mert éppen ellentétes irányba hat, mint a törvényjavaslat szándéka. A
törvényjavaslat szándéka az, hogy egyszerűsítsük, és átláthatóbbá tegyük a finanszírozást a
sportban. Éppen ezért a különböző ösztöndíjakból különböző alapítványoknál nyújtott
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támogatásokat szeretnénk egy mederbe terelni, ez az indítvány pedig visszaállítaná az eredeti
állapotot, ezért nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. És a kormány?

LUKÁCS ZSUZSANNA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A minisztérium sem
támogatja.

ELNÖK: És a bizottság? Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Kettő, egyharmadot
sem kapott.

Az ajánlás 3. pontjában Varga László, Pál Béla, Horváth András képviselő urak
javaslata olvasható. A benyújtók nevében nincs itt senki, úgy látom. Megkérdezem az
előterjesztők képviselőjét, Bánki Erik urat, hogy miként vélekedik erről az indítványról.

BÁNKI ERIK (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr, nem támogatom az
indítványt.

ELNÖK: Köszönöm. A kormány véleménye?

LUKÁCS ZSUZSANNA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány nem támogatja, és a bizottság? Tessék, Veres
János képviselő úr.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Indoklást szeretnék kérni, hogy miért nem támogatják.

ELNÖK: Értem. A kormánytól vagy az előterjesztőtől?

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Mind a kettőtől természetesen.

ELNÖK: Akkor először kérem Bánki Erik urat, hogy szíveskedjék a képviselő úr
kérésére indoklást adni.

BÁNKI ERIK (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Azért nem
támogatom, mert a módosító indítványt benyújtók szándékát a törvényjavaslat tartalmazza,
azonban ha a „lehet” kategóriát felváltjuk arra, hogy „kötelező” ezt alkalmazni, azzal nem
segítjük a rendszer működését, hanem olyan korlátot építünk be, ami később problémát
okozhat. Adóügyi szempontból nyilván a minisztérium képviselője ezt bővebben kifejti.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány indoklása?

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó napot kívánok, Szatmári
László vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezető-helyettese. Ez a módosítás
egy visszamenőlegesen alkalmazható kedvezőbb szabály. De a kedvezőbb szabály
visszamenőleges alkalmazása azt jelenti, hogy ha az adózó kíván élni ezzel, megteheti, így
2010. január 1-től a tárgyiasult formában megjelenő juttatás adómentességét biztosítja. Ha a
„kell” formulát szerepeltetjük, az azt jelenti, hogy a juttató már akkor is törvényszegést követ
el, ha nem él ezzel a kedvező szabállyal. Tehát a „kell” fordulat túlságosan szigorú lenne az
adózóval szemben.
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ELNÖK: Köszönöm. Megkérdezem Veres képviselő urat, hogy az indoklások
kielégítőek voltak-e, vagy kíván-e valamit hozzátenni. Tessék parancsolni!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): A probléma az, hogy ha a „lehet” kifejezés van a
javaslatban, akkor ez szelektív alkalmazást tesz lehetővé. És nemcsak aszerint, ahogyan
Szatmári úr az imént elmondta, hanem a juttatók szándéka szerint is lehet szelekciót
alkalmazni. Azt gondolom, hogy ez így, ahogy most van, bizonyosan nem jó, mert nemcsak
azt teszi lehetővé, amit itt elmondott az indoklásában, hanem azt is lehetővé teszi, hogy nem
az adóalany, vagy nem a kedvezményezett döntése alapján, hanem a juttató döntése alapján
fog különbséget tenni egyik vagy másik kedvezményezett között. Ezért gondolom azt, hogy
egyértelmű szabályozást lenne érdemes alkotni, nem vitatva, hogy az adózó szempontjából
pozitív szabályozást akár visszamenőlegesen is lehet érvényesíteni. A javaslat azért született
meg, hogy egységes legyen mindenki esetében, ha már van ilyen, akkor ne legyen eszerint
vagy aszerint, hogy szőke, kék szemű és hadd nem mondjam még a különböző ismérveket,
aminek alapján differenciálni lehet. Így egyértelművé válik az, hogy mindenki számára ezt a
kedvező szabályozást kell alkalmazni a 2010-ben juttatott, adott kategóriába tartozó
esetekben. Ezért gondolom azt, hogy az a válasz, amit hallottam, nem volt kielégítő, és az a
szándék, ami megnyilvánult az imént, az előterjesztők képviselője is erről beszélt, teljesebben
és egyértelműbben valósulna meg a módosító javaslat elfogadása esetén. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. További észrevétel? (Nincs jelentkező.)
Nincs. Akkor a kormány részéről megadom a szót Szatmári Lászlónak.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Valójában olyan juttatásról van szó, amelynek a közterhe a juttató kifizetőt terheli.
Magyarul ez azt jelenti, hogy ha a juttató kifizető úgy dönt, hogy ezzel a kedvezménnyel nem
él, nem a magánszemélyt terheli tovább, hanem célszerűtlenül jár el a saját maga
szempontjából. De ha valaki, úgymond, nem él ezzel a kedvező lehetőséggel, és ott hagyja a
juttatás utáni adót, ezt a lehetőséget meg lehet neki adni. Az a kifutása, hogy nem a
magánszemélyt terhelné tovább, ebben a juttatási formában nem igazán vethető fel.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető-helyettes úr. A szavazás következik.
Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) Egyharmad
sem.

Következik a 4. számú módosító indítvány, ismét Varga László, Pál Béla, Horváth
András javaslata. Megkérdezem Bánki Erik urat, az előterjesztők képviselőjét, hogy kívánja-e
kommentálni.

BÁNKI ERIK (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Azért nem
támogatom, mert jelentősen kibővítené a támogatást igénybe vevők körét, és ez túlságosan
kockázatosnak tűnik a költségvetés egyensúlya szempontjából.

ELNÖK: Világos. Kérdezem a kormány képviselőjét.

LUKÁCS ZSUZSANNA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A kormány sem, az előterjesztő sem támogatja. Kinek van kérdése? Veres
János képviselő úr!
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DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm. Nem kérdésem, hanem véleményem van.
Ez a vita, ami alapvetően fennáll, hogy ha már egyszer bevezetnek egy ilyen jellegű
kedvezményt, miért éppen azokra lehet alkalmazni. Már a korábbi, az általános vitára való
alkalmasságról folytatott vitában is felvetettük ezt a kérdést, Tukacs képviselőtársam elég
határozott álláspontot mondott itt el, és akkor sem volt meggyőző Szalay képviselő úrnak
mint előterjesztőnek a reagálása ezekre a kérdésekre. Azt gondolom, semmiképpen nem
tartható az, hogy csak olyan 5 sportágról, amelyről most itt szó van, hozunk szelektív döntést.
Az a talán minimálisan megengedhető bővítés, ami a javaslatban szerepel, nevezetesen az
olimpiai sportágakra vonatkozóan, vagy bármilyen más megközelítés is lehetséges lett volna,
valószínűleg célszerűen alkalmazandó lenne. Egyébként a dolognak kifejezetten politikai
szelekciós magyarázata marad az 5 sportág esetében. Semmiképpen nem hangzott el
semmiféle elfogadható sportszakmai indoklás. Sajnálom, hogy ez a véleménykülönbség végig
fönn fog maradni. A Jobbik és más képviselők is tettek olyan javaslatokat, amelyek ezt a
szakmailag meg nem alapozott javaslatot próbálták módosítani, sajnálom, hogy nincs erre
fogadókészség. Köszönöm.

ELNÖK: Babák képviselő úr jelentkezett először.

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy szocialista
képviselőtársaim vélekedése álszent és álságos. Ugyanis, amikor kormányon voltak 8 éven
keresztül, mindent megvontak a sporttól a stabilitás és a megszorítások jegyében. Most van
valamire lehetősége a kormánynak, amikor szeretné azt reparálni, amit teljesen elrontottak.
Nézzék, amikor a serlegekért is adót kellett fizetni, az mégis csak katasztrófa volt. És amikor
megkérdeztük Varga Zoltán miniszter úrtól, hogy ezt komolyan gondolják-e, aki most
ilyeneket indítványoz, 5 oldalas levelet írt arról, hogy igen, adózni kell a serlegek után is, az
adományozónak is és annak is, aki megkapta a serleget. Hagyjuk abba ezt az álszent dolgot!
Képviselőtársam, a törvényjavaslat előterjesztője nagyon értelmesen elmondta, hogy jelentős
terhet róna a költségvetésre, és miután a hiánycélt bebetonozták a tisztelt volt kormánypárti
képviselőtársaim, miniszter úr is, akkor most legyenek szívesek mértéktartóak lenni. A
törvényt lehet bővíteni, módosítani, a kedvezményeket kiterjeszteni, de most nem ennek az
idejét éljük, ugyanis önök jól eladósították az országot, és a hiánycélt nem lehet túllépni.
Köszönöm, elnök úr, hogy szólhattam.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tukacs képviselő úr!

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Azt szeretném Veres képviselőtársam mondandójához
hozzáfűzni, hogy nem nagyon tudjuk, költségvetési szempontból miről van szó. A
sporttámogatás természete szerint nem transzparens sajnos a jelenlegi viszonyok között. Ezért
tehát csak egyetlen dolgot tudunk a javaslat bővítő hatásáról, hogy több, mint az eredeti
javaslatban szereplő, de hogy mennyivel több és mit jelent valóságosan a költségvetésnek,
nem tudjuk jelenleg. Ezért, ha nem tudjuk megmondani, akkor nagyon nehéz azzal érvelni,
hogy ez aránytalan terhet róna a költségvetésre, erre, arra, amarra.

Különben azt szeretném elmondani Babák képviselőtársam szavaira, hogy nekünk a
dologgal magával is van vitánk. Tehát a Manchester United mint sportvállalkozás nem kap
Angliában adókedvezményt. Ezek a vállalkozások sportvállalkozások, üzletszerűen ebből
élnek. Ezért mi szívesebben vennénk a tömegsportra, utánpótlássportra, ifjúsági
sportlehetőségekre vonatkozó előterjesztéseket, mint az egyes sportvállalkozások támogatását,
és a sportvállalkozás hatókörébe tartozó intézmények létesítésének és felújításának
támogatását. Ez a világos álláspontunk. Köszönöm szépen, elnök úr.
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ELNÖK: Én is köszönöm. Ékes képviselő úr következik.

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tukacs és Veres képviselőtársam!
Valószínű, hogy a Manchester United sem lett egyből profi, hanem valamikor elkezdte a
tevékenységét, és egészen biztosan kapott olyan forrásokat, támogatásokat, amivel eljutott
odáig, hogy utána üzleti alapon is meg tudjon élni. Visszaemlékezem a tavalyi költségvetésre,
amikor a paralimpiától és a transzplantáltaktól hatalmas összegeket vettek el, 0 forint volt a
transzplantáltak sporttámogatása, holott világbajnokságon, Európa-bajnokságon és számos
olyan sporteseményen vesznek részt, ahol tényleg érdemes a sport támogatása. De ennél
súlyosabb dolgot mondok. Ezt már többször elmondtam a parlamentben. A somlóvásárhelyi
iskola 115 százalékkal működik. Nagyon sok kitűnő tanulója van, sportsikerekben is gazdag
az iskola. De az iskolának nincs sportterme, még mindig pottyantós illemhelye van.
Háromszor is pályázott, de nem jutott számára forrás, hanem olyan korszerű intézménynek
jutott több százmillió egy aula építésére, amire nem lett volna szükség.

Azt hiszem, teljesen új alapokra kell helyezni a sportot, az oktatást, a testnevelés
körülményeit, és ahhoz a feltételeket meg kell teremteni. Ezek igenis pontosan azok a
sportágak, amelynek tömegsportbázisuk is van, és alapvető szempont, hogy a testneveléshez
is kulturált körülményeket lehessen biztosítani. Az első lépést meg kell tenni, és ha utána
megindul egy folyamat, akkor egészen biztos, hogy a forráselosztásnál is megszűnik a
diszkrimináció. Helytelenül fogalmazott Veres képviselőtársam, a diszkrimináció a
sporttámogatásnál hatalmas volt. Ha kell, személyes beszélgetéssel alá is tudom támasztani.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Hargitai János képviselő úr következik.

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Ez az a kérdés, amikor
az elénk került tervezet is szóba került. Veres képviselő úr úgy fogalmazott, hogy Szalay
képviselőtársam nem volt meggyőző. Ezt vitatom, de ha valaki nagyon meggyőző volt, mert
szintén itt volt, az Czene államtitkár úr volt. Még akkor is azzal próbálkoztak szocialista
képviselők, hogy ha úszásban olimpiai bajnok, akkor hogyhogy nem lesz az úszás preferált
sportág. És az államtitkár úr logikáját szeretném visszaidézni, nem fogok róla hosszan
beszélni, mert nincs értelme, mindenki tudja, hogy miről beszélt, hogy a látványsportok
támogatása, amit helyeselt, áttételesen hogyan segíti, ösztönzi és alapozza meg az
alapsportágakat. És a vízilabda és az úszás kapcsán beszélt erről. Azt gondolom, ő azért kicsit
autentikusabb ezekben az ügyekben, mint mi. Elmozdulás nincs, az kétségtelen, mert mi
továbbra is azt képviseljük, amit beterjesztettünk, de ezt az ügyet átbeszéltük, és
nyilvánvalóan emellett ki is fogunk tartani.

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Kíván-e még valaki szólni? Veres János,
tessék! (Babák Mihály: Arnóth képviselő úr kért még szót.) Most egy ellenzéki következik.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm. Csak azért kértem szót, mert Hargitai úr az
imént olyasmire hivatkozott, aminek a következő indítványunkban látjuk a párját. Ha
visszaemlékszik, államtitkár úr érvelése az volt, hogy jó, hogy a vízilabda benne van a
kedvezményezetti körben, mert a vízilabdázásnak alapfeltétele az úszás, és nyilván majd
áttételesen fog az úszásra is hatni. Na most, azt tudom mondani, eléggé furcsa, hogy
miközben a vízilabda bekerülhet, olyan sportág, amelynek szintén alapfeltétele az úszás, nem
kerülhet be, ha már a vízi sportoknál maradunk. Meglehetősen furcsa az is, hogy
természetesen tartva magunkat ahhoz a gondolkodáshoz, amelyet itt már több alkalommal
volt módom megtapasztalni, nevezetesen, hogy ami be van terjesztve, az szent, azt védeni kell
ezerrel. Ennek alapján nyilvánvalóan nem kívánják majd támogatni például Balczó Zoltán
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képviselő úrnak azt az indítványát, amely az atlétika, az úszás és a torna mint alapozó sportág
támogatotti körbe történő beillesztésére szolgál. Nem kívánják támogatni azokat az
indítványokat sem, amelyek, ha más módon nem, akkor az olimpiai sportágak révén próbálják
ezt a kört kevésbé politikailag determinált körben tartani.

És ha már szólok, akkor azt gondolom, Babák képviselő úrhoz is érdemes szólni.
Képviselő úr, azért volt gyenge az ön érvelése ebben a kérdéskörben, mert itt nem hangzott el,
sem az általános vitára való alkalmasság vizsgálatakor, sem azt követően, hogy miből fogják
pótolni a keményen tartandó hiánycél érdekében az erre a célra nem a költségvetés
adóbevételeként befolyó bevételeket. Itt egy összeg elhangzott annak idején, amiről azóta sem
kaptunk írásos értesítést, mert ennek lehetősége elhangzott. De soha senki, sem ön, sem az
előterjesztő, sem a kormány képviselője meg nem mondta azt, hogy az ilyen módon kieső

adóbevételek, amelyek nyilvánvalóan egy jól körülhatárolható, célzott körben kerülnek
átcsoportosításra, anélkül, hogy a költségvetésbe befolynának ezek a pénzek, vajon milyen
tételekkel lesznek ellentételezve, vagy milyen kiadáscsökkentésekkel lesznek ellentételezve
annak érdekében, hogy az ön által pontosan megfogalmazott 3,8 százalékos hiánycél tartható
legyen.

Egyébként nem mi betonoztuk be ezt a hiánycélt, képviselő úr. De ha ön ezt hiszi,
akkor súlyosan téved. Ajánlom figyelmébe azt, hogy az önök kedvéért sem volt hajlandó
egyik nemzetközi szervezet sem módosítani az ország költségvetési egyensúlyi helyzetének
megítélését, amelyet ők saját maguk alakítottak ki. Azaz szeretném a figyelmét fölhívni, hogy
az ön által oly nagyra becsült jelenlegi kormány és annak kormányfője is ezt a bizonyos
mértéket, ha úgy tetszik, bebetonozta, ha úgy tetszik, megerősítette a későbbiek során, a
realitásokkal számolva. Ez azért fontos, mert van egy olyan kérdés, amelyben mi mindvégig
azt mondtuk, hogy a realitások talaján kell maradni. Önök hajlamosak voltak ettől elszakadni
elég hosszú időn keresztül, majd rá kellett ébredni, hogy a realitás mégis csak az, amit mi
mondtunk hónapokon keresztül, és azt követően ehhez tartva kell alakítani a továbbiakban a
döntéseiket. Szóval, képviselő úr, azért gyenge ez az érvelés, mert nem hangzott el sem itt,
sem a plenáris vitán, sem másutt az, hogy milyen módon kerül pótlásra majd ez a bizonyos
bevételelmaradás. Köszönöm figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Arnóth Sándor képviselő úr következik.

ARNÓTH SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. A vitát hallgatva az a meggyőződés
erősödik bennem, hogy ebben a metszetben a kérdésnek nincs megoldása, hogy most mi
legyen benne, és mi ne legyen benne. Nyilvánvaló, hogy ha birkózó voltam, és ismerem
Hegedűs Csabát, akkor én is a látványsportágak közé szeretném sorolni. Van 123 sportág,
abban nagyszerű emberek. A realitásokat kell megvizsgálni. Az egyik realitás az, hogy ha
nem tudjuk bevonni a vállalkozói tőkét a sportfinanszírozásba, akkor nem lesznek
sportsikerek, ez teljesen világos. Valamikor el kell kezdeni. Az egész magyar sportot nem
lehet bevonni, akkor meg kell nézni, hol lehet elkezdeni. Itt egy olyan előterjesztés, amely
megnevez néhány sportágat, amelyben el lehet indulni, és amelyekben benne vannak a
részkezdeményezések, a sportakadémiák már működnek. Azért mondom, hogy ebben
vagyunk legelőrébb. Az összes többi viszont vitatható.

Hogy ez a 3,8 százalék hogy kerül ide? Hát úgy, hogy annyira el tetszettek rontani,
hogy nincs mozgásterünk. Azért ezt el kell mondani. Nem magától lett ez a 3,8 százalék
egyfajta járom a magyar gazdaságban. Ezt idáig tetszettek zülleszteni. Eben a helyzetben
viszont ennyit lehet tenni, és ezt meg kell tenni, mert egyébként gond lesz. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Vágó Gábor!
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VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. Ez egy régi bennem maradt dolog, ami a
sporttörvény kapcsán előjött, hogy nem látunk számokat, hogy ennek milyen hatása lesz a
költségvetésre. Tudom, hogy ez hosszabb előkészítő munkát igényelne, és még a nyár előtt
ezt meg akarják mutatni, de a Pénzügyminisztériumban, a Nemzetgazdasági Minisztériumban
végzett munkát össze kellene hangolni a törvénykezéssel. Jó volna látni, hogy ezek konkrétan
milyen arányban érintik a költségvetést. Tudom, hogy késő, de azt hiszem, a költségvetési
bizottságnak egyik fő feladata lenne, hogy számokról vitatkozzon. Van egy 2008-as törvény,
amely megköveteli az előkészítőktől, hogy az egyes törvényjavaslatok költségvetési kihatásait
konkrétan nevezze meg. Nagyon sajnálom, hogy ez most nincs itt. Látom azt, hogy ha a
sportba befektetünk, az máshol visszajön, ha máshol nem, a focimeccseken elfogyasztott sör
adójából. Lehet, hogy ez abszurdan hangzik, de ennek van egy fogyasztásgerjesztő része is.
Ez tiszta sor. Csak lássuk, hogy hogyan lesz ez balanszban. Ezt hiányolom ennél a
törvényjavaslatnál is. Szeretnék számokat is látni. Remélem, majd ősztől, amikor nem ilyen
tűzoltó gyakorlat lesz, egy kicsit átalakul a törvényhozás menete is. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e még valakinek kérdése? (Nincs jelentkező.)
Nincs. Akkor a szavazás következik. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Négy. Ez
kevés sajnos, egyharmadot sem kapott.

Következik az ajánlás 5. pontjában Balczó Zoltán képviselő úr javaslata, amiben az 5
látványsportágon kívül az alapozó sportágakra, atlétikára, úszásra és tornára is kiterjesztené a
törvény hatályát. Kérdezem az előterjesztő Bánki képviselő urat, bizottsági elnök urat, miként
vélekedik a javaslatról.

BÁNKI ERIK (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Az előző javaslathoz
hasonlóan ez is kiterjesztené a felhasználók körét, ezért az 5. és a 6. számú indítványt sem
támogatom. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Értem. Kérem a kormányt is, hogy mondjon valamit.

LUKÁCS ZSUZSANNA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságot kérdezem, van-e valakinek észrevétele,
kérdése. (Nincs jelentkező.) Nincs, úgy látom, így a szavazás következik. Ki az, aki támogatja
az indítványt? (Szavazás.) Négy. Kevés. Egyharmadot sem kapott.

Következik Szilágyi György képviselő úr javaslata az ajánlás 6. pontjában.
Tekinthetem úgy, hogy a hátralévő indítványok egyikét sem támogatja az előterjesztő? Ezzel
időt spórol nekünk.

BÁNKI ERIK (Fidesz), előterjesztő: Csak azokat nem támogatom, elnök úr, amelyek
kiterjesztést javasolnak. Konkrétan ilyen a 6. számú javaslat, de a 7. már nem.

ELNÖK: Azért engedjen meg annyi megjegyzést levezető elnökként, hogy a
demokráciának kicsit sajátos értelmezése ez, de nem baj. Jó. Kérem szépen a 6. pont ügyében
a kormány véleményét.

LUKÁCS ZSUZSANNA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A kormány sem támogatja. Köszönöm. A bizottság véleményét kérdezem.
Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kettő, egyharmadot sem kapott.
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Következik Nagy Csaba képviselő úr javaslata az ajánlás 7. pontjában. Az előterjesztő
véleményét ismerjük. (Balla György: Nem ismerjük. Azt mondta az előterjesztő, hogy a
kiterjesztő módosító javaslatokat nem támogatja.) Köszönöm, képviselő úr, a segítségét.
Megkérdezem az előterjesztő véleményét.

BÁNKI ERIK (Fidesz), előterjesztő: A 7. pontban szereplő módosító indítványt
támogatom.

ELNÖK: És a kormány?

LUKÁCS ZSUZSANNA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A minisztérium is
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Sok kérdés van. Tessék parancsolni!

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): A sportszervezetnél, a 42. § a) pontjánál a személyi
jellegű ráfordítás helyett működési költség szerepel. Ugye, ezért maradt ki az utánpótlás-
nevelés, mert a működésben ez egyértelműen benne szerepel? (Bánki Erik: Így van.) Tehát a
sportszervezet ugyanúgy az utánpótlás-nevelésre, infrastruktúrára, illetőleg magára a
versenysportra fordíthatja ezt az összeget.

BÁNKI ERIK (Fidesz), előterjesztő: Igen, képviselő úr.

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen.

ELNÖK: Kinek van még kérdése, (Nincs jelentkező.) Nincs ilyen. Úgy látom,
vélemény sincs, akkor következik a szavazás. Ezek után ki az, aki támogatja a javaslatot?
(Szavazás.) Ez a többség.

Következik az ajánlás 8. pontjában Mile Lajos képviselő úr indítványa. Kérdezem az
előterjesztő Bánki képviselő urat, mit szól ehhez a javaslathoz.

BÁNKI ERIK (Fidesz), előterjesztő: Nem támogatom az indítványt.

ELNÖK: És a kormány?

LUKÁCS ZSUZSANNA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A minisztérium sem
támogatja.

ELNÖK: Van-e valakinek kérdése? Vágó képviselő úr!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Kicsit bővebb indoklást szeretnék hallani.

ELNÖK: Bővebb indoklást kér Vágó képviselő úr. Kérem az előterjesztőt, hogy kicsit
bővebb indoklást adjon.

BÁNKI ERIK (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen. A javaslat kiveszi az eredeti
törvényjavaslatból azokat a pontokat, amelyek a látvány csapatsportág körét határozzák meg,
és gyakorlatilag ugyanúgy kibővíti, mint a korábbi indítványok. Emiatt nem látjuk tarthatónak
azokat a számokat, amelyekkel a törvényjavaslatot benyújtottuk. Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm a választ. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e az indítványt. Aki
igen, jelezze! (Szavazás.) Kettő. Ez kevés.

Az ajánlás 9. pontjában ugyancsak Mile Lajos képviselő úr indítványa szerepel.
Kérdezem az előterjesztő véleményét.

BÁNKI ERIK (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Itt a látvány csapatsportok
helyett teljes sportágról beszél, tehát ugyanúgy kiterjeszti az adókedvezményre jogosultak
körét, ezért nem támogatjuk.

ELNÖK: Világos. A kormány véleménye?

LUKÁCS ZSUZSANNA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A minisztérium sem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kinek van kérdése vagy véleménye? (Nincs jelentkező.) Nincs
ilyen. A szavazás következik. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Három. Kevés,
egyharmadot sem kapott.

Következik az ajánlás 10. pontjában ugyancsak Mile Lajos képviselő úr módosító
indítványa. Újra meg kell kérdeznem az előterjesztőt, hogy ezt is kiterjesztőként értelmezi-e.

BÁNKI ERIK (Fidesz), előterjesztő: Igen, elnök úr. Ha megengedi, elnök úr, a
gyorsítás érdekében mondanám, hogy a 10., 11., 12. pontokra is ez vonatkozik. A javaslatok
arról szólnak, hogy ne csak a nemzeti bajnokságok két legfelső osztályában, hanem
alacsonyabb osztályokban is igénybe lehessen venni, ezért nem támogatom egyiket sem.
Köszönöm.

ELNÖK: Értem. A kormányt meg kell kérdeznem, hogy szintén így vélekedik-e.

LUKÁCS ZSUZSANNA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen, a három közül
egyiket sem támogatja a minisztérium.

ELNÖK: Most következik Vágó Gábor képviselő úr.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Mint azt az általános vitában is elmondtuk, igazából arról van
szó, hogy a sportolók, nem feltétlenül a versenysportolók, hanem a szabadidős sportolók, akik
hétvégenként elmennek játszani, lehetőségeit növeljük. Én magam is ilyen vagyok. Sőt,
szervezek egy amatőr kosárlabda-bajnokságot Kecskeméten, és ott próbáltunk szponzorokat
találni, de mivel eléggé súlyos a gazdasági helyzet és az amatőr sportnak nincs akkora
látszatja, azt mondják, hogy azt a százezer forintot inkább odaadják a nagy csapatnak, mert
azoknál legalább egy meccsen játszik a logójuk, pedig nálunk százezer forintért egész
évadban kint lenne, és hétvégenként látná 200 ember. Úgy érezzük, hogy éppen ezeket az
amatőr sportokat szorítja háttérbe, hiszen így nem lehet majd szponzort találni, mert
érdemesebb a nagy csapatnak odaadni a pénzt, minthogy a kis amatőr bajnokságokat
támogassák. Itt éppen arról van szó, hogy az amatőr sportolók lehetőségeit tovább szűkítjük,
és csak egyetlenegy lehetőség marad, hogy elmegyek az NB I-es meccsre, és nézem az
amerikaiakat, ahogy kosaraznak, miközben nekem nincs sportolási lehetőségem, csak drágán.
Tényleg, személyes érdekeltség okán is kérem azt, hogy egy kicsit gondoljuk át a helyzetet,
mert így az amatőr sport eléggé nehéz helyzetbe kerül, hiszen az összes szponzor inkább a
versenysport felé fog menni. Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Arnóth Sándor következik.

ARNÓTH SÁNDOR (Fidesz): Ez nem így van. Már csak azért sem, mert ha a kis
egyesületeket nézzük, azokat jellemzően az önkormányzatok tartják fönn vagy finanszírozzák.
Ha abba a helyzetbe kerülök Püspökladányban, hogy a szponzorok leveszik a nyakamból az
NB III-as futballcsapat terhét, akkor ez nem azt jelenti, hogy a sportból ki tudom vonni a
pénzt, hanem azt, hogy azoknak az egyesületeknek is tudok adni, amelyek eddig sokkal
karcsúbban voltak finanszírozva. Egy polgármester soha nincs abban a helyzetben, hogy ne
támogassa az önkormányzati vagy iskolai sportegyesületeket, mert ez nem így működik.
Tudom, hogy képviselő úrnak mindig igaza van, de ez egyszerűen nem így működik.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Vágó Gábor!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Szeretném jelezni, hogy a püspökladányi NB III-as
sportcsapat nincs benne a törvény körében, mert a legmagasabb két osztályról van szó. Tehát
ez a probléma továbbra is fennáll. Nem azért, mert mindig igazam van, csak ebben az
érvelésben hiba van, és átérzem, hogy utána az önkormányzatnak nagyobb szerepe van, és a
sportköltségvetést talán át tudják csoportosítani az amatőrök felé. De azt szeretném, hogy a
cégek társadalmi felelősségvállalása az amatőr sport felé nyisson, és ez egy kicsit
megnehezíti.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e még valakinek mondanivalója? (Nincs
jelentkező.) Úgy látom, nincs. Teszek egy kísérletet arra, miután az előterjesztő és a kormány
is közölte, hogy az ajánlás 10., 11. és 12. pontját nem kívánja támogatni azonos érvek alapján,
ezért ezekről együttes szavazást javasolok. Van-e kifogása ez ellen valakinek? (Nincs
jelentkező.) Nincs. Akkor kérem, aki támogatja, szíveskedjék jelezni! (Szavazás.) Hat. Kevés.

Következik az ajánlás 13. pontja, Szilágyi György képviselő úr indítványa. Kérem az
előterjesztő Bánki képviselő urat, hogy kommentálja ezt a javaslatot.

BÁNKI ERIK (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Támogatom a módosító
indítványt, amely egy fontos kérdéssel foglalkozik, ez pedig a kapcsolt vállalkozások kizárása
a támogatási rendszerből. Ezáltal tudjuk tovább erősíteni azt a szigorítást, amit a
törvényjavaslat is tartalmaz.

ELNÖK: Köszönöm. A kormány?

LUKÁCS ZSUZSANNA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A minisztérium is
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. A bizottság?  (Szavazás.) A bizottság majdnem egyhangúlag
támogatja.

Következik az ajánlás 14. pontja, Mile Lajos képviselő úr indítványa. Kérdezem Bánki
urat, hogy mi a véleménye erről.

BÁNKI ERIK (Fidesz), előterjesztő: Nem támogatom, hiszen itt is kiterjeszti az
igénybevétel hatályát az összes sportágra.

ELNÖK: A kormány véleménye?



- 16 -

LUKÁCS ZSUZSANNA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A minisztérium sem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Bizottsági vélemény? (Nincs jelentkező.) Nincs. A szavazás
következik. Ki támogatja? (Szavazás.) Öt. Kevés. Egyharmadot sem kapott.

Következik az ajánlás 15. pontjában Szilágyi György képviselő úr indítványa.
Kérdezem az előterjesztőt, miként vélekedik Szilágyi György indítványáról.

BÁNKI ERIK (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Nyelvtani pontosítást
tartalmaz, ami az értelmezhetőség szempontjából fontos. A két pontosítás közül az egyiket el
tudom fogadni, ezért egyeztettem képviselő úrral, és arra kértem, hogy egy kapcsolódó
módosító javaslatot nyújtson be, amit meg fog tenni. Tehát ilyen formában ezt nem tudom
támogatni.

ELNÖK: Ezt nem, de a másikat igen. Kormány?

LUKÁCS ZSUZSANNA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) Egyharmad sem.
Következik Nagy Csaba képviselő úr indítványa, ez a 16. pont az ajánlásban.

Kérdezem az előterjesztőt.

BÁNKI ERIK (Fidesz), előterjesztő: Támogatom az indítványt. Nagy Csaba javaslata
az önkormányzati cégek bevonását irányozza elő.

ELNÖK: Köszönöm. Kormány?

LUKÁCS ZSUZSANNA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A minisztérium is
támogatja.

ELNÖK: Tessék parancsolni!

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): A (4) bekezdéssel egyet lehet érteni, az (5) bekezdés
viszont megfordítja a dolgot. Tudomásom szerint lesz egy másik módosító indítvány,
különben itt koherencia zavar keletkezik, ha ezt így elfogadjuk.

ELNÖK: Bóka képviselő úr polemizál, így visszaadom a szót az előterjesztőnek.

BÁNKI ERIK (Fidesz), előterjesztő: Egyelőre ebben a formában támogatjuk az
indítványt, de amit képviselő úr felvetett, már a minisztériummal való egyeztetés során
felmerült, tehát egy kapcsolódó módosító indítvánnyal a képviselő úr ezt rendezni fogja.

ELNÖK: Ezt ugyancsak úgy kell értenem, hogy ezt mégsem fogja támogatni az
előterjesztő.

BÁNKI ERIK (Fidesz), előterjesztő: A végső szavazásnál nem. A szellemével
egyetért, de ebben a formában nem elfogadható, tehát egy kapcsolódó módosító indítvánnyal
rendezzük.
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ELNÖK: Világos, de akkor ezt nem támogatja. Képviselő úr az első körben
támogatólag kommentálta, most ebben a szakmai polémiában mintha visszakozott volna.

BÁNKI ERIK (Fidesz), előterjesztő: Elnök úr, ha félreérthető lett volna, akkor
tisztázzuk. Ugyanaz van, mint Szilágyi képviselő úr javaslata esetében, a módosítás elvével
egyetértünk, azonban pontosításra szorul a javaslat, ezért egy kapcsolódó módosító javaslatot
fog benyújtani, ami már elfogadható. Tehát a szellemiségével egyetértünk, de ebben a
formájában nem.

ELNÖK: Ezek szerint nem támogatja ezt a formát. És a kormány?

LUKÁCS ZSUZSANNA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem, ugyanaz a helyzet,
mint az előző esetben.

ELNÖK: Ezek ismeretében kérdezem a bizottságot. Tukacs képviselő úr,
parancsoljon!

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Elnök úr, azt a véleményemet szeretném
megfogalmazni, tudom, hogy csak a jegyzőkönyv kedvéért, hogy önkormányzati cégekkel
sportot támogattatni annyit jelent, mint az ott lakókkal a sportért adót fizettetni. Arnóth
képviselőtársam egyébként egészen pontosan mondta el az önkormányzatok feladatkörét
sportügyben, ezért mi elvi okokból sem támogatnánk azt, hogy egy önkormányzati cégen
keresztül az emberek hozzájáruljanak ehhez. Itt arról beszéltünk, hogy bizonyos érdekek
alapján versenysportot támogat szponzor. Az érdekek számosak lehetnek, de egy
önkormányzati cégnek, amely mondjuk szemetet szállít, nem nagyon van szüksége arra, hogy
a helyi labdarúgó csapatot viselje a mezén, és ezáltal még több szemetet szállíthasson.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kérdezem a bizottságot, hogy ezt a javaslatot
támogatja-e azon érvek ismeretében, amelyek itt pro és kontra elhangzottak. (Szavazás.) Úgy
látom, ebben a formában a bizottság ezt nem támogatja, akkor várjuk a kapcsolódó módosító
indítványt.

Következik az ajánlás 17. pontjában Szilágyi György képviselő úr javaslata. Bánki
képviselő úrnak, az előterjesztőnek adom meg a szót.

BÁNKI ERIK (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Nem támogatom, mert 15
évről 25 évre nyújtaná a sportcélú fenntartási kötelezettséget. Azt gondoljuk, hogy ha egy
beruházást 15 évig sportcélra használnak, akkor az alatt azt a célt, amit a törvényjavaslat
szolgál, hogy beruházást generáló hatása legyen, amely a sportlétesítmények fejlesztését vagy
bővítését szolgálja, már el tudja érni. Onnan kezdve döntse el a sportegyesület, hogy milyen
célra és hogyan használja. Egyébként a sporttörvény rendezi ezt a kérdést, hiszen sportcélú
ingatlant értékesíteni csak korlátozott feltételek mellett lehet.

ELNÖK: Világos, köszönöm szépen. Kormány?

LUKÁCS ZSUZSANNA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A minisztérium sem
támogatja.

ELNÖK: A bizottság véleménye? (Nincs jelentkező.) Nincs vélemény. A szavazás
következik. Ki támogatja Szilágyi György képviselő úr indítványát? (Szavazás.) Nyolc.



- 18 -

Huszonhatan vagyunk jelen, van, aki fizikailag, van, aki csak virtuálisan, tehát nincs meg az
egyharmad. Köszönöm.

Következik Varga László, Pál Béla és mások módosító indítványa a 18. pontban.
Kérdezem Bánki bizottsági elnök urat, hogy mi a véleménye róla.

BÁNKI ERIK (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Az elvével egyetértek, de a
következő, 19. pontban szerepel Bóka István képviselő úr indítványa, aki ennél tágabb körben
rendezi ezt a kérdést. Ezért ezt nem támogatom, a következőt támogatnám egy kis
pontosítással, amit majd egy kapcsolódó módosító indítvánnyal Bóka képviselő úr rendez.
Tehát ezt nem támogatom.

ELNÖK: Kormány?

LUKÁCS ZSUZSANNA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A kormány sem támogatja. A bizottság részéről van-e kérdés, vélemény?
(Nincs jelentkező.) Nincs. A szavazás következik. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.)
Négy, egyharmad sem.

Következik az ajánlás 19. pontjában Bóka István képviselő úr indítványa. Kérdezem
ismét az előterjesztőt.

BÁNKI ERIK (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. A módosító indítvány egy
részével egyetértek, ami egyszerűsíti a támogatás felhasználását, viszont azzal nem értek
egyet, hogy az állam részére történő elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése megszűnjön,
ezért azzal tudom elfogadni majd kapcsolódó módosító indítványként, ha ezt a részét
fenntartja képviselő úr.

ELNÖK: Kormány?

LUKÁCS ZSUZSANNA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság sem támogatja. (Rövid szünet.)
Tisztelt Bizottság! Folytatjuk ülésünket. Tukacs képviselő úr kért szót.

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Egy javaslatot szeretnék előterjeszteni arra való
hivatkozással, hogy a parlamentben a részletes vitának le kellene folynia ebben a tárgykörben.
Azt javaslom, hogy a bizottság egy nem szokatlan gyakorlattal éljen, azaz az előterjesztő által
támogatott javaslatokról csomagban szavazzunk, és reményeim szerint a többiről is tud
csomagban szavazni a bizottság. Gyakorlat már volt ilyen, arra hivatkoznék, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm. Az ügyrendi javaslathoz van-e valakinek észrevétele? (A
képviselők jelzik, hogy támogatják.)

Akkor ezek után nincs más hátra, mint megkérdezni az előterjesztő Bánki képviselő
urat, hogy az előttünk levő indítványok közül melyek azok, amelyeket előterjesztőként
támogatni tudna.

BÁNKI ERIK (Fidesz), előterjesztő: Az indítványok közül még kettő az, amit
támogatok, a 23. és a 27. pontban szereplő javaslatot, mindkettő Nagy Csaba képviselőtársunk
indítványa.
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ELNÖK: A 23. pontban lévő indítvány következik. Ezt az előterjesztő támogatja. És a
kormány?

LUKÁCS ZSUZSANNA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A minisztérium is
ugyanezt a két módosítót támogatja.

ELNÖK: Tehát a 23. és a 27 pontokat támogatja az előterjesztő is, a minisztérium is.
És a bizottság? Ki támogatja ezeket a javaslatokat? (Szavazás.) A többség támogatja.

Ezek után a fennmaradt indítványokat az előterjesztő nem támogatja, és ha jól értem, a
kormány sem támogatja.

LUKÁCS ZSUZSANNA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Így van.

ELNÖK: A kormány sem támogatja. A bizottság vajon támogatja-e ezeket, bár ez elég
formális szavazás. (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja.

Köszönöm szépen. A napirendnek ezzel a részével végeztünk. De van még egy
feladatunk, ez pedig a T/573/31. számú bizottsági módosító javaslat, amit Bánki Erik elnök úr
küldött át bizottságunknak, amelyben bizottsági módosító javaslatot terjesztett elő.
Szíveskedjék ezt megindokolni.

BÁNKI ERIK (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. A sport- és turizmus
bizottság a mai ülésén tárgyalta és egyhangú szavazással javasolta benyújtásra ezt a módosító
indítványt, amely a sporttal kapcsolatos törvénycsomagnak a mindennapos testnevelés
bevezetésére vonatkozó részét módosítaná. A törvényjavaslat benyújtását követően ugyanis
mind pedagógiai szakszervezetek, mind oktatási területen dolgozó politikusok jelezték
különböző aggályaikat, amelyeket előterjesztőkként megfontoltunk. A kormánnyal egyeztetve
a következő módosító indítványt javasoltuk benyújtani. Azért kértük a bizottságot, hogy
nyújtsa be, hogy ezzel tovább erősítsük azt, hogy e mögött egy ötpárti egyetértés húzódik
meg. Tehát egy olyan szakmai-politikai konszenzus van, aminek alapján 2011. szeptember 1-
jétől az első évfolyamon, felmenő rendszerben elindulhat a mindennapos testnevelés. A
tanítók esetében 2015-ig adtunk határidőt arra, hogy a különböző átképzéseken részt
vegyenek, illetve azok a felső tagozatos tanárok, akik később az alsó tagozatban testnevelést
fognak tanítani, szintén részt vegyenek a szükséges átképzésben. Azt gondoljuk, hogy ezzel a
feltételrendszer adott ahhoz, hogy felmenő rendszerben, zökkenőmentesen, 8 év alatt a teljes
általános iskolai vertikumban minden gyermek mindennap sportolhasson.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a kormányt, egyetért-e ezzel az érveléssel.

LUKÁCS ZSUZSANNA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Mivel a módosító
javaslat egyeztetett indítvány, a minisztérium támogatja.

ELNÖK: Ezek után kérdezem képviselőtársaimat, van-e véleményük, kérdésük.
Rozgonyi Ernő úr, parancsoljon!

ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Egyrészt arra szeretnék utalni, hogy van ebben az
országban megfelelő mennyiségű testnevelő tanár. Itt arra kell gondolni, hogy az elmúlt
időszakokban ezeket a testnevelő tanárokat rákényszerítették arra, hogy különböző más
pályákon próbálják meg szárnyaikat bontogatni. Tehát nyugodtan mondhatom, hogy ez
megélhetési kérdés volt, hiszen a testnevelést olyan állapotba hozták az elmúlt időszakban,
hogy menekültek a pályáról. Ezért arra gondolnék, hogy meg kellene próbálni, amennyire
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csak lehetséges, visszacsalogatni ezeket az embereket, hiszen ők megvannak. Ezt biztosan
tudom.

Másrészt aggályomat is kifejezném. Azért még az alsó tagozatban elmegy, hogy
valamilyen más szakon tanító tanárember letesz valamilyen vizsgát, és valami gőzt kap arról,
hogy mégis hogy néz ki a testnevelés, és alsó tagozaton elemi fokon meg tudja mozgatni a
gyerekeket. Ezt még elhiszem. De felső tagozaton és a középiskolában azért ebben már
kételkedem. Ott nem véletlenül voltak évtizedeken keresztül, mondhatnám, az én
gyerekkoromban is, szakképzett tanárok, mert bizony ott be kellett tudni mutatni nemcsak azt,
hogy hogyan kell egy terpeszállást megcsinálni, hanem mást is. Ott azért a sportágakhoz
valamiféle módon érteni kellett. Ez volt az oka annak, hogy abban az időben lényegesen több
sportoló került ki iskolákból. Az osztálytársaim között rengeteg olyan fiú volt, én fiúiskolába
jártam, ezért csak fiúkról tudok mesélni, akik ott, a középiskola testnevelési óráin ismerkedtek
meg azzal a sportággal, amelyben a végén egyikük akár olimpiai bajnok lett. Ezt nem szabad
lebecsülni. Ennyi.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Vágó Gábor képviselő úr!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Egyrészt igaznak tartom azt, amit Rozgonyi úr mondott,
hogy nagyon sok olyan testnevelő tanár van, aki pályaelhagyó lett az évek során. Viszont itt
szerintem van egy logikai sorrend. A logikai sorrend ott van, hogy először az egész pályát
ismét vonzóvá kell tenni. Nem biztos, hogy ez megoldást hoz rá. Másrészt az infrastrukturális
feltételeket meg kell teremteni. Tudom, hogy ez a törvényjavaslat pont arról szól, de talán az
idén még nincs ideje annak, hogy ezt a bizottsági módosítót elfogadjuk, és egyébként más
oktatáspolitikai problémákat is fölvet, de jó szívvel nem fogom tudni támogatni ezt a
javaslatot. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e reagálni
az észrevételekre.

BÁNKI ERIK (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm, nem.

ELNÖK: A kormány képviselője kíván-e reagálni?

LUKÁCS ZSUZSANNA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.

ELNÖK: Kíván-e még valaki szólni ez ügyben? (Nincs jelentkező.) Nem. Ki az, aki
támogatja az indítványt? (Szavazás.) Úgy látom, egy tartózkodással a bizottság támogatja.

A napirendi pont lezárása

Megköszönöm Bánki Erik bizottsági elnök úrnak és a kormány képviselőinek
közreműködését. Viszontlátásra!

Egyebek

A bizottság még maradjon, mert még van egy napirendi pontunk.
Tisztelt Bizottság! A nemrég létrehozott két albizottság tagjait részben már

megválasztotta a bizottság. Arra teszek személyi javaslatot, hogy az ellenőrző albizottság
elnökévé Rozgonyi Ernő urat, a Jobbik képviselőjét válassza meg a bizottság, továbbá tagjává
Vágó Gábor urat, az LMP képviselőjét válassza meg. Az MSZP részéről eddig nem érkezett
személyi javaslat. (Jelzésre.) Tukacs István.
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Akkor most együtt teszem föl szavazásra ezt a három nevet, vagyis a bizottság tagjai:
a Fidesz-KDNP kormányszövetség részéről Dancsó József, Babák Mihály, Szólláth Tibor és
Seszták Oszkár, valamint az ellenzéki pártok részéről Rozgonyi Ernő úr mint elnök, Vágó
Gábor, valamint Tukacs István képviselő úr. Így lesz teljes az ellenőrző albizottság. Kérem,
aki ezzel egyetért, szíveskedjék kézfelemeléssel szavazni. (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

A másik az elmúlt 8 évet feltáró albizottság, amelynek elnöke Ékes József.
Személyéről és a bizottság kormánypárti tagjairól a bizottság már állást foglalt, tehát Ékes
József elnök, Magyar Anna, dr. Nagy István és Seszták Oszkár. Ebbe a bizottságba a Jobbik
Lenhardt Balázs képviselő urat javasolja. Megkérdezem az MSZP jelen lévő képviselőit, hogy
ebbe a bizottságba kívánnak-e tagot delegálni. Boldvai Lászlót javasolják. Az LMP-ből?
Kérdezem Vágó képviselő urat, hogy hajlandó-e ezt is vállalni.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Ezt nem tudom vállalni, köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez a bizottság héttagú lesz, mert az LMP nem delegál
jelöltet. A már felsorolt neveken kívül a Jobbikból Lenhardt Balázs urat, az MSZP-ből pedig
Boldvai László urat javaslom a bizottságba. Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) Köszönöm szépen.

Az ülés bezárása

A nap első felével a bizottság végzett, de még hátra van a délutáni ülésünk is. Ennek
jegyében az ülést berekesztem. Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 26 perc.)

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


