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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 - kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása első

helyen kijelölt bizottságként)
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Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről megjelent:

Elnököl: dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke

Babák Mihály (Fidesz)

Balázs József (Fidesz)

Dr. Dancsó József (Fidesz)

Ékes József (Fidesz)

Dr. Kerényi János (Fidesz)

Magyar Anna (Fidesz)

Dr. Pósán László (Fidesz)

Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz)

Rozgonyi Ernő (Jobbik)

Vágó Gábor (LMP)

Helyettesítési megbízást adott:

Arnóth Sándor (Fidesz) dr. Kerényi Jánosnak (Fidesz),

Balla György (Fidesz) dr. Dancsó Józsefnek (Fidesz),

Dr. Bóka István (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz),

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

Márton Attila (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz),

Dr. Puskás Imre (Fidesz) Magyar Annának (Fidesz),

Szijjártó Péter (Fidesz) dr. Pósán Lászlónak (Fidesz),

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

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

Meghívottak részéről:

Hozzászólók:

Szalay Ferenc (Fidesz), előterjesztő

Lukács Zsuzsanna, Nemzeti Erőforrás Minisztérium
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(Az ülés kezdetének időpontja: 19 óra 55 perc)

Az ülés megnyitása

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszöntöm a bizottság tagjait, akik ezen a késői órán is el tudtak jönni. Vágó képviselő úr is
letudta a napirend utániját. Köszöntöm Szalay képviselő urat és a kormány képviselőjét. A
kapcsolódó módosító indítványok 32-39-ig terjedő sorszámmal vannak előttünk, ezek közül
egyet, a 34. számút előterjesztője visszavonta.

A napirend elfogadása

Egy formális szavazást kérek arról, hogy a napirendet elfogadja a testület. (Szavazás.)
Igen. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta napirendjét, amelynek alapján a
kapcsolódó módosító javaslatokat tárgyaljuk.

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

Kérdezem az előterjesztő Szalay képviselő urat, hogy a 32-39-ig terjedő pontok közül
melyiket támogatja.

SZALAY FERENC (Fidesz), előterjesztő: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Támogatjuk a 35., a 37., a 38. és a 39. pontot.

ELNÖK: Kérdezem a kormány képviselőit, hogy a 35., 37., 38. és 39. számú
indítványokat támogatják-e.

LUKÁCS ZSUZSANNA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A minisztérium ezeket
támogatja, a 32. és 33. pontot viszont nem.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy a támogatott pontokról szavazhatunk-e együtt.
(Jelzésre.) A tekintetekből is látom, hogy igen. Kíván-e valaki hozzászólni ezekhez az
indítványokhoz? (Nincs jelentkező.) Látva, hogy nem, szavazzunk a 35., 37., 38. és 39. számú,
támogatott indítványokról. Aki támogatja, kérem, jelezze nekem! (Szavazás.) Megállapítom,
hogy a bizottság egyhangúlag támogatja ezeket az indítványokat.

A 32. és a 33. számúakról kell még döntenünk, amelyeket sem Szalay képviselő úr,
sem a kormány nem támogat. Hozzá akar-e valaki szólni ezekhez a nem támogatott
indítványokhoz? (Nincs jelentkező.) Látva, hogy nem, szavazunk erről a két indítványról. Ki
az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy fő, tehát egyharmadot sem kaptak ezek az indítványok.

A napirendi pont lezárása

Tud-e valaki olyan indítványról, amelyről kellett volna, de nem szavaztunk? (Nincs
jelentkező.) Ha nem, hallgasson róla. Ékes képviselő úr tud ilyenről? (Ékes József: Nem, az
egyebekben szeretnék szólni.

Azonnal az egyebeknél leszünk. Ezzel az 1. napirendi pontot lezárom.

Egyebek és az ülés bezárása

Az egyebek napirendi pontnál tartunk, Ékes képviselő úré a szó.

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Nem tudom, hogy a következő
bizottsági ülést mikor tartjuk, de ha nincs ilyen, akkor szeretném kérni mindenképpen, hogy
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az elmúlt 8 év ügyeit vizsgáló albizottság hétfőn reggel 9 órakor ülésezzen. Alakuló ülést
szeretnénk tartani, hogy hivatalosan is el tudja kezdeni a működését. Tehát 19-én 9 órára
hívnám össze, ha ez járható út.

ELNÖK: Reméljük, járható. Ha valami gond lenne a főbizottság ülésével, akkor
egyeztetünk, képviselő úrral. Ha nem, akkor ez lesz az az időpont, amikor az albizottság
ülésezni tud.

További szép estét mindenkinek. Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 20 óra 01 perc.)

Dr. Hargitai János

a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


