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5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 40 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait. 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes, a 
munkánkat elkezdhetjük. 

A képviselőtársaim a mai ülésre szóló napirendi javaslatot megkapták. 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, megjegyzése. (Senki 
sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja ezzel a 
tartalommal a mai ülés napirendjét. Az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen, 12 igen szavazattal, egyhangúlag a bizottság a napirendjét 
elfogadta.  

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 
és a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló T/9621. 
számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

Az első napirendi pont a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi 
LXXXI. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat, amelyet Manninger Jenő képviselőtársammal nyújtottunk be. Ha 
megengedik, az előterjesztők nevében én mondanék a törvényjavaslatról néhány szót, 
ezért átadom az ülés vezetését az alelnök úrnak, Czomba Sándornak. 

 
(Az ülés vezetését dr. Czomba Sándor, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke (a továbbiakban: 

ELNÖK): Köszönöm szépen. Ezzel a lendülettel meg is adom a szót az 
előterjesztőnek. 

Bánki Erik szóbeli kiegészítése 

BÁNKI ERIK (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Alapvetően 
technikai módosításokat tartalmaz a törvényjavaslat, amelynek benyújtását 
gyakorlatilag valamennyi látvány-csapatsportág szövetsége együttesen 
kezdeményezte.  

Ami a sportról szóló törvényt illeti, ott alapvetően négy tárgykört érint a 
módosítás. Egyrészt a hatósági eljárásban a Ket. új szabályozása szerint január 1-jétől 
olyan új határidők jöttek szóba, amelyek nem alkalmasak arra, hogy a látvány-
csapatsportágak taotámogatására benyújtott pályázatok elbírálását a korábbi 
menetrend szerint lehetővé tegyék. E szerint a 8 napos, illetve a maximum 30 napos 
határidők mellett olyan fejlesztéseknél, beruházásoknál, amelyek esetén engedélyeket 
kell megszerezni ahhoz, hogy magát a beruházást el tudják bírálni a szövetségek, erre 
gyakorlatilag nem lenne olyan lehetőség, ahogyan az a korábbi időszakban a 
felfüggesztéssel megoldható volt. Tehát tudtak időt tartani arra a pályázók, hogy 
azokat a hiányosságokat, amelyek a pályázat benyújtásakor fennálltak, menet közben 
pótolják. Más részről rendezi a társaságiadó-törvény 24/A. §-a szerinti 
adókedvezménnyel kapcsolatos feladatok ellátását a látvány-csapatsportágak 
szövetségei és a sportért felelős minisztérium viszonylatában. Harmadrészt 
számozásbeli pontosításokat tartalmaz a sportfegyelmi büntetések elleni bírósági 
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jogorvoslatra vonatkozó szabályok felsorolásában. Ezen kívül még az olimpiai 
szimbólumok védelmére irányuló szabályokat is módosítja. 

A másik része, ami a társasági adóról és az osztalékadóról szóló ’96. évi LXXXI. 
törvény módosítását jelenti, gyakorlatilag néhány értelmezési kérdést szabályoz, 
illetve adminisztrációs problémák kezelését próbálja megoldani. Ezek között a 
technikai rendelkezést pontosítja a támogatási intenzitás összeszámításának 
szabályait illetően, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
rendelkezéseivel összhangban jelzálogjog bejegyzésénél kivételként határozza meg a 
helyi önkormányzat törzsvagyonába tartozó ingatlanokat, ezáltal elősegíti azt, hogy az 
önkormányzati ingatlanon sportágfejlesztési beruházások valósulhassanak meg. A 
„rendelkezés az adóról” című, szintén a látvány-csapatsport támogatására is igénybe 
vehető, a korábban is említett 24/A. § bekezdés szerinti felajánlásnál a módosítás 
tartalma az, hogy az utófinanszírozott támogatás esetén rendezi az átutalás szabályait, 
ami korábban nem volt egyértelműsítve. Ezen túl pontosítja az ellenőrzési feladatok 
ellátásával összefüggő költségek utalásának szabályait, mivel a Magyar Olimpiai 
Bizottság az ellenőrzési feladatok ellátására kizárólag az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának mint ellenőrző szervezetnek köteles megfizetni az 1 százaléknyi 
kezelési költséget. 

Ennyi, tisztelt képviselőtársaim, a módosítás. Még egyszer mondom, hogy 
alapvetően a sportági szakszövetségek kezdeményezésére történik meg ennek a 
törvényjavaslatnak a módosítása. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e a napirendi 

ponttal kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény. (Senki sem jelentkezik.) Nincs, így, 
gondolom, reagálni sincs mire. 

Határozathozatal 

Szavazásra tenném fel az első napirendi pontot. Ki az, aki a képviselői önálló 
indítvány tárgysorozatba vételét támogatja? (Szavazás.) Tíz igen szavazat. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodással a 
bizottság támogatta. 

Visszaadom az elnöklést az elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését Bánki Erik, a bizottság elnöke veszi át.) 
 

A közbeszerzési törvény összeférhetetlenségi szabályainak 
pontosításáról szóló T/9415. számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen a segítséget, 
alelnök úr.  

Lezárva az első napirendi pontot, áttérünk a második napirendi pontra, a 
közbeszerzési törvény összeférhetetlenségi szabályainak pontosításáról szóló 
törvényjavaslatra, amely T/9415. számon lett benyújtva. Szabó Szabolcs független 
képviselő úr önálló indítványa. Itt is a tárgysorozatba vételről kell döntenünk. 
Megadom a szót Szabó Szabolcs képviselő úrnak. 

Szabó Szabolcs szóbeli kiegészítése 

SZABÓ SZABOLCS (független) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Szép 
napot kívánok! Ha elolvasták a javaslatot, láthatták, hogy valóban a közbeszerzési 
eljárásról szóló törvény egy rövid bekezdésének módosításáról van szó, amely az 
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összeférhetetlenségi szabályokat pontosítja. Tehát nem egy kardinális, markáns 
átírása lenne a törvénynek. 

Egészen pontosan arról van szó, hogy ez nem egy régi törvény, tavaly fogadta el 
az Országgyűlés, talán emlékeznek rá önök is, és az összeférhetetlenségi szabályok 
kapcsán egy hiányosság mindenképpen maradt ebben a törvényi szövegben. 
Nevezetesen: nem zárja ki a törvény jelen pillanatban azt, hogy egy tulajdonosi 
körhöz tartozó cégek adjanak be árajánlatokat, amikor például három árajánlatot be 
kell kérni a törvény szövege alapján. Erre a problémára egyértelműen rávilágított a 
NAV egy közbeszerzése. Ha jól emlékszem, légpárnás hajókat vettek, és amikor 
kiírták a közbeszerzési eljárást, beérkeztek az árajánlatok, akkor kiderült, hogy a 
három cégből kettő egy tulajdonosi körhöz tartozik. Ez a módosítás erre akar 
reagálni. Csak azért, hogy alátámasszam ennek a szakmai hátterét, felhívom a 
figyelmet arra, hogy a Gazdasági Versenyhivatalnak is van egy ajánlása ezzel 
kapcsolatban. Szó szerint azt mondták, hogy az ajánlattevők közötti 
kereszttulajdonlás, illetve menedzseri összefonódások, egymás alvállalkozóinak 
bevonása, illetve egymással való kommunikációja esetében különösen oda kell 
figyelni az ajánlatkérőnek, ugyanis ilyenkor nagyobb a kartellmegállapodás veszélye. 
Azt gondoljuk, hogy akkor lehet ezt a legjobban megoldani, ha nem engedjük, hogy 
egy tulajdonosi körhöz tartozó cégek adjanak be árajánlatokat, mert a valós versenyt 
az biztosítja, ha három független árajánlat érkezik az ilyen típusú közbeszerzési 
eljárásoknál.  

Ennek megfelelően a törvény összeférhetetlenségi fejezetét azzal egészíteném 
ki, hogy ugyanahhoz a tulajdonosi körhöz tartozó cégek ne adhassanak be 
párhuzamosan árajánlatot. Ez értelemszerűen a közvetlen hozzátartozó esetére is 
kiterjedne, hiszen ha mondjuk egy férj és feleség ad be az ő érdekeltségi körükbe 
tartozó cégek révén árajánlatot, akkor ott is egyértelmű, hogy nem lesz érdemi 
verseny. (Z. Kárpát Dániel megérkezik.) Voltaképpen a közbeszerzéseknél a versenyt, 
a versenyhelyzetet szeretnénk biztosítani teljes mértékben, amennyire lehetőség van 
erre. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e a 

törvényjavaslattal kapcsolatban észrevételük, véleményük. (Jelzésre.) Igen, Mengyi 
Roland alelnök úr, öné a szó! 

Hozzászólás 

DR. MENGYI ROLAND (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 
Szeretném leszögezni, hogy nagyszerű, hogy a képviselő úr foglalkozik ezzel a 
kérdéssel, mert valóban, ha a Gazdasági Versenyhivatal is álláspontot fogalmaz meg, 
akkor nyilván fontos. Ugyanakkor azt gondolom, hogy félreértette a Gazdasági 
Versenyhivatalnak ezt az állásfoglalását, mert azt a helyzetet, amelyet ön említ, 
részben a szabályok most is szabályozzák, részben pedig nem a közbeszerzési 
törvényben kell ezt rendezni. Most is úgy néz ki és a közbeszerzési törvénynek pont ez 
a lényege, hogy az összeférhetetlenségi kategória az ajánlatkérő és ajánlattevő között 
kell hogy fennálljon, tehát fogalmilag kizárt, hogy összeférhetetlen legyen két 
ajánlattevő egymással egy közbeszerzési eljárásban. 

A másik megoldás pedig az, hiszen ezért tartjuk fenn a Gazdasági 
Versenyhivatalt és ezért vannak a verseny tisztaságára vonatkozó törvényeink, hogy 
amennyiben bármely piaci szereplő azt érzékeli, ahogy ön hivatkozott, hogy 
kartellezés áll fenn, vagy bármilyen más versenykorlátozó magatartás, abban az 
esetben neki jogorvoslati lehetősége van a Gazdasági Versenyhivatal előtti eljárásban 
is többek között. Erről pedig önálló jogszabály, a tisztességtelen piaci magatartás és 



8 

versenykorlátozás tilalmáról szóló, talán ’96. évi jogszabály szól. Úgyhogy ezt ott kell 
rendezni. Szerintem jó az irány, csak téves az eszköz. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. További észrevétel, vélemény van-e? (Senki 

sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, az előterjesztőt kérdezem, hogy kíván-e reagálni 
az elhangzottakra.  

Szabó Szabolcs reflexiója 

SZABÓ SZABOLCS (független) előterjesztő: Legfeljebb annyit, hogy magát az 
észrevételt köszönöm. Értelemszerűen a javaslatomat fenntartom, a mi jogászunk úgy 
ítéli meg, hogy ez így rendezhető. De ha leszavazzák, természetesen örömmel veszem 
azt is, ha a képviselő úr kezébe veszi a dolgot és olyan törvényjavaslatot nyújt be, 
amely a meglátása szerint rendezi ezt a helyzetet. (Dr. Mengyi Roland: Már kézben 
van!) Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Szavazásra kerül sor. Ki az, aki Szabó Szabolcs képviselő 
úr indítványának tárgysorozatba vételét támogatja? Az kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Ilyen nincs. A bizottság nem támogatta a javaslatot. Köszönöm szépen a 
képviselő úrnak, hogy megjelent a bizottság ülésén. 

Egyebek 

Áttérünk a harmadik napirendi pontunkra, az „egyebek” témakörre. Az 
ellenőrző albizottság felállításáról korábbi ülésünkön döntöttünk, sőt annak 
tisztségviselőit is megválasztottuk. Időközben Mengyi Roland alelnök úr jelezte, hogy 
ő is részt kíván venni az ellenőrző albizottság munkájában. Ezért most azt javaslom a 
bizottságnak, hogy döntsünk az alelnök úr felvételéről. Aki támogatja, hogy Mengyi 
Roland alelnök úr az ellenőrző albizottságban dolgozzon ezt követően, az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? Tartózkodás? 
(Senki sem jelentkezik.) Nem volt. Tizenhárom igen szavazattal, egyhangúlag a 
bizottság tagjai erről rendelkeztek. 

Kérdezem, hogy van-e valami más, észrevételük vagy bármi az egyebek között. 
(Senki sem jelentkezik.)  

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs, a napirendi pontot lezárom, a bizottsági ülést berekesztem. 
További szép és eredményes napot kívánok mindenkinek. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 51 perc)  

Dr. Czomba Sándor 
a bizottság alelnöke 

 

Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  dr. Lestár Éva 


