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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 32 perc.) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi 
javaslat elfogadása 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz) a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! Köszöntöm a megjelent bizottsági tagokat, és köszöntöm a napirendi 
pont előterjesztőjét, Bánki Erik képviselő urat.  

A határozatképességgel rendben vagyunk, mind a helyettesítésekkel, mind pedig 
a személyes jelenlétekkel együttesen.  

A kiküldött meghívóban egyetlenegy napirendi pont szerepel. Szeretném 
kérdezni, hogy egyetért-e a bizottság a napirendi javaslattal. Aki igen, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Tizenegy igen. Aki nem ért vele egyet! (Senki sem jelentkezik.) Aki 
tartózkodott! (Szavazás. - Dr. Hiller István és Simon Róbert Balázs megérkezik az 
ülésre.) Két tartózkodás mellett a bizottság a napirendet megszavazta. Köszönöm 
szépen.  

Köszöntöm még egyszer Bánki képviselő urat, és mint előterjesztőnek megadom 
neki a szót. Tessék, parancsoljon! 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló T/5243. 
számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

Bánki Erik (Fidesz) előterjesztése 

BÁNKI ERIK (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Képviselőtársaim! A sporttörvény módosítására tettem javaslatot, amelynek a 
kiindulópontja a Budapest 2030 kiemelt nemzetközi sportesemény-stratégia. 

Tartalmilag a mostani törvénymódosítás azt készíti elő, hogy nemzetközi 
sportszervezetek Budapestre tudják helyezni a székhelyüket: részben már működő 
sportszervezetek, amelyek bejegyzés alatt állnak és működnek valamely más európai 
országban, illetve adott esetben új alapítású sportszövetségek is tudják Budapestre 
helyezni a székhelyüket.  

Annak érdekében, hogy ezek a nemzetközi sportszövetségek kellő minősítéssel 
rendelkezzenek, az IOC-val, a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal egyeztettük a szakmai 
kérdéseket, hiszen az IOC az, amelyik a legtöbb nemzetközi sportszövetséget tömöríti. 
35 ilyen sportszövetség van, amit az IOC elismer, ami jóval több, mint amennyi olimpiai 
sportág van. Tehát kellő komolysággal és azoknak az esetleges kalandoroknak a 
kivédésére, akik élnének a törvény adta lehetőséggel, ezért gondoltam arra, hogy a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság lesz az, amely által elismert nemzetközi 
sportszövetségeknél nem lehet tévedés.  

Hogy miért jó az, ha Magyarországra nemzetközi sportszövetségek központja, 
illetve székhelye települ? Egyértelmű az a törekvése a magyar kormánynak, a Fidesz és 
a KDNP képviselőinek, hogy Budapest és Magyarország is minél több 
sportvilágeseményt, nemzetközi eseményt rendezhessen, nemcsak azért, mert az 
jótékony hatással van a hazai turizmusra, nemcsak azért, mert ennek jótékony hatása 
van a magyar sportágak fejlődésére, hanem azért is, mert ez egy olyan sportdiplomáciai 
lehetőséget kínál és egy olyan erősítését a magyar sportdiplomácia beágyazódásának, a 
nemzetközi kapcsolatrendszerek szélesítésének, amelyre más úton-módon nem volna 
lehetőségünk. Tehát azt gondolom, hogy az a stratégia, amely a Budapest 2030 és 
amelynek a célja az, hogy Budapest Párizs és London mellett Európa sportfővárosa 
legyen, azzal tökéletes összhangban van ez a törvényjavaslat, ezt tökéletesen erősítené. 
Éppen ezért azt kérem képviselőtársaimtól, hogy támogassák ennek a tárgysorozatba 
vételét. Köszönöm szépen a figyelmet.  
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Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e bárki hozzászólni? (Jelzésre:) Szabó 
Szabolcs képviselő úr, parancsoljon! 

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen a szót. Annyit kérdeznék - 

nyilván ilyen típusú előterjesztések akkor szoktak bejönni, amikor van már valamilyen 
konkrét szervezet, amely jelezte az igényét, és ennek a törvényi előkészítése folyik -, ez 
számomra nem derült ki, hogy konkrétan ki vagy mely szervezet vagy szervezetek 
jelezték, hogy ideköltöznének. Ez egy érdekes adalék lenne még ehhez pluszban. 
Önmagában a céllal persze nyilván az ember egyet tud érteni, ezzel nincs is különösebb 
probléma szerintem, legalábbis a magam részéről.  

Azt meg már nem az előterjesztő úrnak, hanem inkább a bizottság vezetése felé 
meg a jegyzőkönyv felé jegyezném, hogy nagyon örülök neki, hogy A hét hétfőn, így az 
ülésnap kezdetén vagy még előtte egy ilyen majdhogynem rendkívülinek nevezhető ülést 
sikerült összehívni, miközben, mondjuk, az MTA ügyéről nem sikerült tárgyalni vagy az 
alaptantervről meg hasonló finomságokról. Lehet, hogy ezzel is érdemes lenne azért 
foglalkozni néha. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni az előterjesztéshez? 

(L. Simon László: Egy szót csak!) Parancsoljon! 
 
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Én azt gondolom, hogy az előbb elhangzottaknak 
megfelelően Bánki Erik képviselőtársunk javaslatát mindenképpen érdemes támogatni.  

Ha visszatekintünk az elmúlt két kormányzati ciklusra, akkor azt láthattuk, hogy 
a mi fővárosunk nemhogy európai, hanem tényleg világszínvonalú sporteseményeket 
volt képes lebonyolítani. Ahogyan képviselőtársunk is elmondta, a turizmus 
fejlődéséhez is nagymértékben hozzájárul ez. Ha megnézzük, hogy Budapesten az elmúlt 
időszakban milyen dinamikusan növekedtek a vendégéjszakaszámok és hogy ebben 
milyen szerepet játszottak azok a nemzetközi rendezvények, amelyek már régóta itt 
működnek, Forma-1 és a többi, és azok, amelyeket az utóbbi években rendeztünk, lásd 
vizes világbajnokság, birkózó világbajnokság és triatlonversenyek, ironmanversenyek és 
sorolhatnánk tovább ezeket a sportrendezvényeket, ez mindenképpen jótékony hatású, 
tehát ez nagyon helyes. És nyilvánvalóan a mi fővárosunknak és ezen keresztül az 
országnak és az egész nemzetnek a presztízsét is emeli az, ha nemzetközi szervezetek 
székhelyet, otthont találnak nálunk, úgyhogy ez is nagyon üdvözlendő. Függetlenül 
attól, hogy van-e már konkrét bejelentkező vagy nincsen konkrét bejelentkező, csak a 
lehetőséget akarjuk megteremteni.  

Szabó Szabolcs képviselőtársamnak pedig csak annyit szeretnék jelezni, hogy mi, 
kormánypárti képviselők már többször jeleztük, hogy bármikor szívesen beszélünk 
érdemi kérdésekről. Nem gondolom, hogy hétfő délelőtt egy ilyen gyors napirendi pont 
lebonyolítása vagy egy rendkívüli bizottsági ülés keretében kell megtenni. De ugye meg 
is beszéltük azt, hogy több kérdésben fogunk meghallgatást meg nagyobb, átfogó 
bizottsági ülést tartani. Tehát a mi részünkről nyitottság van erre, mi egyetlenegy 
konkrét vagy fajsúlyos politikai kérdés elől nem akarunk elmenekülni, és nincs is miért 
elmenekülnünk.  

Az MTA és a kormány között meglévő vita, ami egyébként nem az Országgyűlés 
vitája és nem a szakbizottság vitája, az pedig a sajtóból olvasható hírek szerint is 
kompromisszumos megoldással lerendeződni játszik. Úgyhogy én mindenesetre csak 
azt szeretném jelezni képviselőtársamnak, hogy mi itt nyitottak vagyunk az érdemi 
párbeszédre. Köszönöm szépen. (Szabó Szabolcs nevet.)  
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ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. (Gréczy Zsolt jelzi hozzászólási szándékát.) 

Még a napirendi ponthoz? Csak szeretném kérni a képviselő urakat, hogy nem másik 
irányba szeretnénk vitát nyitni, hanem most maradjunk a napirendi pontnál. Tehát ha 
ehhez kapcsolódik Gréczy képviselő úr felvetése, akkor természetesen, parancsoljon! 

 
GRÉCZY ZSOLT (DK): Köszönöm a szót, elnök úr. Természetesen a 

Demokratikus Koalíció is fontosnak tartja, hogy legyenek Magyarországon nemzetközi 
sportversenyek. Szeretném jelezni, hogy ez nem a Fidesz 2010-es kormányra kerülésével 
kezdődött el, hanem már korábban is Magyarország, illetve Budapest számos 
világversenynek adott otthont. És akkor is magyarok szurkoltak a lelátón, és büszkén 
énekelték a himnuszt, és drukkoltak a magyar versenyzőknek.  

Amit szeretnék jelezni a történetben, hogy egyrészt mindig óvatosak vagyunk az 
ilyen kezdeményezésekkel, mert láttuk a vizes vb százmilliárdos végszámláját, ami 
20 milliárdról indult. (L. Simon László: Na!) És nagyon jó lenne, ha az ehhez hasonló 
korrupciógyanús ügyek nem kerülnének elő ilyen események kapcsán. És nagyon 
fontosnak tartom, hogy legyen átláthatósága, amennyiben ez lehetséges, a közpénzek 
elköltésének. De egyébként az, hogy sportversenyeknek adjon otthont Budapest, az 
természetesen rendkívül fontos, Budapestnek erre szüksége is van, hiszen egy éppen ma 
megjelent kimutatás szerint Budapest a 74. legélhetőbb város jelenleg, Bécs az első és 
Ljubljana és Prága is megver minket. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezen a területen is 
van mit fejlődni. De ha a sportversenyek ebben segítenek, akkor ám legyen. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Bánki Erik képviselő úrnak a 

válaszadásra. Parancsoljon! 

Válaszok 

BÁNKI ERIK (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Szabó Szabolcs 
képviselőtársamnak jelezném, hogy konkrét megkeresés ez ügyben nem érkezett. Van 
két-három nemzetközi szövetség, amely az IOC-n keresztül, a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottságon keresztül jelezte, hogy esetleg érdekelné őket új székhely. Az most nem 
feltétlenül Budapest, hanem egyáltalán ők keresnek új székhelyet. Ez is a 
Magyarországon rendezett világversenyeken jött elő. Tehát amikor egy kiemelt 
sportágban világbajnokságot szervezünk, rendezünk és természetesen annak a 
szövetségnek a teljes vezetése Budapesten van és látja, hogy Budapest milyen 
körülményeket tud kínálni, ennek kapcsán merülnek fel egyáltalán ilyen kérdések, hogy 
székhelyváltozás tekintetében ez szóba jöhet-e. Tehát nem konkrét szövetségre íródott 
ez a jogszabály, hanem általában, és éppen ezért a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
szakértőivel, jogászaival egyeztettük a normaszöveget, hogyha ilyen mozgás megindul. 
Én nagyon bízom benne, hogy ha ez a törvény elfogadásra kerül, akkor viszont el tudjuk 
már élesben kezdeni a tárgyalásokat olyan módon, hogy nem bennünket keresnek meg, 
hanem adott esetben mi tudunk megkeresni nemzetközi szövetségeket.  

Még egy dolog kell majd hozzá szerintem, de ez még a kormánnyal való későbbi 
egyeztetéseket igényli, ez pedig valamilyen adókedvezmény vagy adótámogatási 
rendszer. Ha a nemzetközi gyakorlatot nézzük, hogy azokban az országokban, azokban 
a városokban, ahol nemzetközi sportszövetségek székelnek, ott milyen eseti vagy 
speciális adózási lehetőségek, kedvezmények vannak - ez most még nem tárgya ennek a 
törvényjavaslatnak, de nem tartom kizártnak, ez majd a későbbi tárgyalások során fog 
talán előkerülni, hogy esetleg valamilyen speciális adókedvezményt is érdemes kilátásba 
helyezni.  
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Gréczy Zsolt képviselő úrnak nagyon köszönöm egyrészt, hogy támogatólag 
állnak hozzá. És valóban, például a triatlon világbajnokság 2009-ben a korábbi kormány 
alatt került megrendezésre.  

A vizes vb kapcsán az, hogy 20 milliárd volt a terv és százmilliárd lett a vége: itt a 
számok nem stimmelnek. (L. Simon László: Nagyon nem!) A beruházás, ami a Duna 
Aréna megépítése volt, az 48 milliárd forintra lett tervezve, és 48 milliárd forint lett a 
beruházás költsége. Amik pluszköltségként kerültek elő, azok nem mások, mint azok az 
addicionális beruházások, fejlesztések, amelyek például a szocialista polgármester által 
vezetett, Tóth József polgármester által vezetett XIII. kerület polgárait, illetve 
nyilvánvalóan a világbajnokság környezetét gazdagították és gazdagítják a mai napig. 
Egyrészt a világbajnokság alatti közvélemény-kutatások, másrészt a világbajnokságot 
követő közvélemény-kutatások alapján egyértelműen az jött vissza, hogy a XIII. kerületi 
emberek és egyébként a budapestiek is örömmel vették azokat a beruházásokat és 
felújításokat, amelyeket a Duna Aréna megépítésével együtt tettek. Tehát én azt 
gondolom, hogy átlátható, transzparens volt az a beruházás is, nem véletlen, hogy a 
szervezőbizottságban valamennyi parlamenti párt delegáltjai ott ültek. És én azt 
gondolom, hogy ez helyes is volt így, a későbbi világesemények kapcsán is a teljes 
átláthatóságot kell biztosítani.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tárgysorozatba vételről 
szavazunk. Aki egyetért azzal, hogy a sportról szóló törvény jelen módosítását 
tárgysorozatba vegyük, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ellenpróbát kérek! 
(Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik. - Dr. Hoppál Péter 
megérkezik az ülésre.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a 
tárgysorozatba vételt.  

Az ülés berekesztése 

Köszönjük szépen Bánki képviselő úrnak a jelenlétet. Ezzel a napirendi pontot és 
az ülést lezárom. Köszönöm szépen mindenkinek a jelenlétet és a részvételt. További 
szép napot kívánok!  

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 45 perc) 

 

 

Dr. Pósán László 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Podmaniczki Ildikó 


