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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szép jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a bizottság mai ülésén megjelent 
minden képviselőtársunkat, a meghívottakat. 

A jelenléti ív alapján a bizottság határozatképes. A hivatali munkamegosztás 
miatt a mai ülésünk munkáját Takács Gabriella helyett Nyilas Dániel, az Európai 
ügyek bizottságának munkatársa fogja segíteni, köszöntjük őt. 

Elsőként a napirendről kell döntenünk. A napirendet kiküldtük, úgyhogy 
szavazás következik. Ki az, aki egyetért a kiküldött napirenddel? Aki igen, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 11 igen. Ki az, aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) 
Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag, 11 igen szavazattal elfogadta a 
napirendet. Köszönöm szépen. 

A Magyar Művészeti Akadémia elnökének beszámolója 
Magyarország Országgyűlése számára 2018-2019 (B/13101. szám) 
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és 
lehetőség szerint a határozathozatal)  

Rátérünk 1. napirendi pontunk tárgyalására. Köszöntöm a napirendi ponthoz 
érkezett Vashegyi György elnök urat, dr. Kucsera Tamás Gergely főtitkár urat, 
Székely-Gyökössy Szabolcs főtitkárhelyettes urat, illetve Kelemen Béla 
főosztályvezetőt. Tájékoztatom a bizottságot, hogy Vashegyi György elnök úr 2020. 
december 17-én nyújtotta be a Magyar Művészeti Akadémia elnökének beszámolóját 
a Magyarország Országgyűlése számára a 2018-2019-es évre vonatkozóan, amely 
B/13101. számon van nyilvántartva, és érhető el. Az Országgyűlés elnökének február 
5-én kelt javaslatára az Országgyűlés február 15-én felkérte a Kulturális bizottságot a 
beszámolóról történő határozathozatalra. A beszámoló azóta elérhető, tehát mindenki 
megnézhette. Arra kérem elnök urat, hogy az írásban benyújtott beszámolóhoz 
kapcsolódóan, ha van kiegészítenivalója, vagy bizonyos fókuszterületekre rá kívánja 
irányítani a figyelmet, akkor ezt tegye meg. Tessék parancsolni, megadom a szót. 

Vashegyi György tájékoztatója 

VASHEGYI GYÖRGY elnök (Magyar Művészeti Akadémia): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Ez a második alkalom, hogy megjelenek, mint az akadémia elnöke. 
2019. november 12-én számoltam be először önöknek, akkor a ’16-17-es évekről. Azok 
az évek lényegében még az elődömnek, az azóta sajnos eltávozott Fekete György elnök 
úrnak az elnöki ciklusára estek. Én ’17 novembere óta töltöm be a Magyar Művészeti 
Akadémia elnöki posztját, ’20 szeptemberében a közgyűlésünk megerősített, bizalmat 
szavazott a második ciklusomra, tehát ’23 novemberéig leszek a köztestület elnöke. 

Az Országgyűlés megkapta ezt a bizonyos 2018-2019. évekről szóló részletes 
beszámolót. Ahogy elnök úr is javasolta, én csak néhány olyan elemet emelnék és 
fejtenék ki belőle bővebben, amelyeket fontosnak tartok. Ahol indokolt, esetleg 
megemlítem hozzá a későbbi évek adatait is, hiszen ezek adnak így együtt egy teljes 
képet az elmúlt évek folyamatáról. Röviden a törvényről és a jelenlegi státuszról. 
Legfeljebb 300 akadémikusa van a Magyar Művészeti Akadémiának, 250 rendes tag, 
és 50 levelező tag. Nagyjából a vizsgált időszak kezdete óta, kétévente választunk új 
tagokat. 2017 tavasza után, 2019 őszén volt tagfelvétel, akkor 16 rendes és 17 levelező 
tagot választottunk, illetve tiszteletbeli tagot, címet, és 2014 óta létezik a nem 
akadémikus köztestületi tagsági forma, melyre minden év elején van egy felvételi 
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periódus. Néhány számot hadd mondjak! 2018-ban 121 új nem akadémikus 
köztestületi tagunk lett, 2019-ben további 88. A vizsgált időszak végén 606 nem 
akadémikus köztestületi tagunk volt, a ’20. év végi adat pedig 673 fő. 

2018-19-hez, az elnökségem első két teljes évéhez több meghatározó fejlesztés 
kapcsolódik. Ezek közül kiemelném a művészjáradék rendszerét. Ezt több éves 
előkészítés után, ’18. január 1-étől vezette be az Országgyűlés, a művészjáradék 
fogalmát, egy rendszeres havi juttatást, és 2018. március 1-je óta az MMA Titkársága 
útján nyújtja kiemelkedő művészi teljesítmények, művészi életút iránti állami tisztelet 
kifejezéseképpen. Hadd mondjak néhány számot! A művészjáradékban részesült 
személyek száma ’18. december 31-én 1349 fő volt, egy évvel később, 2019. december 
31-én 1466 fő, 2020. december 31-én 1514 fő. 

A másik fontos fejlesztés, amelyről szintén néhány szót szólnék - két évvel 
ezelőtt már említettem -, az MMA hároméves ösztöndíjprogramjának indítása. 2017. 
szeptember 22-én jelent meg a közlönyben az a kormányhatározat, amely az MMA 
számára forrást biztosított az ösztöndíjprogram megújítására. A program koncepciója 
már megszületett az elődöm ciklusa alatt. A részletek kidolgozása volt az én 
feladatom. 2018. szeptember 1-jével indult el ez a hároméves ösztöndíj. Évente száz 
ösztöndíjast veszünk fel hároméves időtartamra. 2018-2019-2020. szeptember 1-jével 
vált teljessé ez az ösztöndíjas rendszer. Az első évtől kezdve évente körülbelül 1200-
1400 érvényes pályázat közül választjuk ki ezt a száz nyertest. Ezek a számok 
tulajdonképpen változatlanok. A 2021-es évtől induló ösztöndíjpályázat beadási 
határideje éppen tegnap volt. Folyamatosan dolgozunk a rendszer továbbfejlesztésén. 
Ezenkívül van még a tagozatoknak is ösztöndíja, tehát összesen maximálisan 336 
ösztöndíjasa lehet a Magyar Művészeti Akadémiának, 300 plusz a 9 tagozatra 
vonatkozólag 4-4 fő. 

Pályázatokat írunk ki programok megvalósítására. Néhány számot hadd 
mondjak! 2018-ban 275 pályázó és 103 szervezet jutott támogatáshoz, ’19-ben 363 
pályázó, és egyedi kérelem alapján 101 szervezet. A pandémiás időszak kezdetétől, 
tehát szűk egy év óta a kormányzattal együttműködve több kulturális mentőcsomag 
kidolgozásában és lebonyolításában vállalt részt az MMA. Erről nyilván a következő 
beszámolómban fogok majd részletesebben szólni. Hadd említsem meg, hogy 2020-
ban körülbelül kétezer kulturális pályázatot támogattunk közel 2 milliárd forint 
értékben! 

A díjaink struktúrája részletezve van a beszámolóban minden mással együtt. 
Fontos új esemény volt a titkárság új épülete. Az intézményeinket, a működésüket 
szintén részletesen tartalmazza. Három költségvetési szervünk van, az MMA 
Titkársága, az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete, valamint a 
Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ. Ez a három 
költségvetési szerv, és három gazdasági társaságnak vagyunk a tulajdonosai, a 
Műcsarnok Közhasznú Nonprofit Kft.-nek, a Pesti Vigadónak és az MMA Kiadónak. 
Ha ezek tevékenységéről bármilyen kérdés van, természetesen nagyon szívesen 
megpróbálok rá válaszolni. Számos nemzetközi kapcsolatot és együttműködést 
indítottunk el ezekben az években. 

Tulajdonképpen úgy fejezném be - ahogy két évvel ezelőtt is -, hogy néhány 
aktuális adatot mondanék. A 2020. december 31-i állapot szerint 283 akadémikus 
tagunk volt, közülük 234 rendes, 49 levelező tag. A múlt év végén a nem akadémikus 
köztestületi tagjaink száma 673 fő volt. 1514 művészt támogattunk a művészi járadék 
rendszerén keresztül, és mint említettem, 336 ösztöndíjasunk volt összesen a kétfajta 
ösztöndíjprogramunkon keresztül. Tehát ők együttesen - most a nemzet művészeit 
nem számolom ide, akik között sok akadémikus van - több mint 2800 jelentős 
magyar kortársművész közösségét alkotják.  
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Nagyon köszönöm a figyelmet, így nagyon lerövidítettem a mondandómat.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Képviselői kérdések, 
hozzászólások következnek, ha van ilyen. Kérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni, 
észrevételt tenni, megjegyzése, véleménye van. (Nem érkezik jelzés.) Ilyet nem látok.  

Akkor viszont szavazásra kerül sor, merthogy erről a bizottságnak döntenie 
kell. Felolvasom azt a határozatijavaslat-szöveget, amelyet elnökként a bizottság elé 
terjesztek: „Az Országgyűlés Kulturális bizottságának 8/2018-2022. számú 
határozata a Magyar Művészeti Akadémia 2018-2019. évi beszámolója Magyarország 
Országgyűlése számára (B/13101. szám) elfogadásáról. Az Országgyűlés Kulturális 
bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY 
határozat 85. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Magyar Művészeti Akadémia 2018-
2019. évi beszámolója Magyarország Országgyűlése számára (B/13101. szám) 
beszámolót elfogadja. 

Indokolás. A tájékoztatás a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi 
CIX. törvény 5. § (1) bekezdésében foglalt beszámolási kötelezettség teljesítését 
szolgálja. A jogszabályoknak megfelelő tartalommal és formában, részletesen 
tájékoztatja az Országgyűlést az elvégzett munkáról, valamint a magyar művészeti 
élet általános helyzetéről. Ennek alapján az Országgyűlés Kulturális bizottsága 2021. 
március 23-ai ülésén az MMA elnöke által B/13101. számon benyújtott beszámoló 
elfogadásáról döntött.”  

Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja a beszámolót. Aki igen, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem 
jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság a beszámolót 
elfogadta.  

Köszönöm szépen elnök úrnak, főtitkár úrnak, kedves munkatársainak a 
megjelenést. További szép napot! Munkájukhoz jó egészséget és a magyar művészeti 
életnek sok-sok élményt és hasznos produkciót kívánunk! Viszontlátásra!  

 
VASHEGYI GYÖRGY elnök (Magyar Művészeti Akadémia): Nagyon köszönjük, 

és jó munkát kívánunk önöknek is! 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló T/15087. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

ELNÖK: Köszönjük szépen. (A meghívottak távoznak az ülésről.) Tisztelt 
Bizottság! Következő napirendi pontunkra térünk át. Keresztes László Lóránt 
képviselő úr a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításának 
tárgysorozatba vételére vonatkozó javaslatot terjesztett elő. Az előterjesztőt nem 
látom. Kérdezem, hogy kíván-e valaki az ő nevében szólni. (Kunhalmi Ágnes: 
Kiszaladt valahová. Szerintem itt van kint.) Én nem láttam, bocsánatot kérek! 
(Kunhalmi Ágnes: Azt hitte, hogy hosszabb lesz a beszámoló. - A bizottság 
munkatársa kimegy a folyosóra, majd jelzi az elnöknek, hogy dr. Keresztes László 
Lóránt nem tartózkodik ott.) Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kíván-e valaki 
hozzászólni. (Jelzésre:) Vinnai képviselő úr. Megadom a szót, parancsoljon! 

Hozzászólások 

DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ha jól 
értelmezem Keresztes László Lóránt előterjesztését, törvénymódosítási javaslatát, az 
érdemi része arra vonatkozik, hogy az előterjesztő egyfelől arra tesz javaslatot, hogy 
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méltányosságban részesülhessen az a hallgató, aki a járvány miatt lépi túl az 
abszolutórium megszerzését követő ötéves jogvesztő határidőt, és így záróvizsgát nem 
tehet. Ugye, a törvény kimondja azt, hogy hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató 
abban a félévben megteheti a záróvizsgát, amikor az abszolutóriumot megszerzi, 
illetve két éven belül, amikor már nincs hallgatói jogviszonya, és utána a felsőoktatási 
intézmény a törvény szerint öt éven belül még adhat lehetőséget a záróvizsga 
megszerzésére. Én azt gondolom, ha öt éven túl valaki nem tudja megszerezni az 
abszolutóriumot, záróvizsgát nem tehet. Hát, öt évvel később lép ki a 
munkaerőpiacra! Öt éve van rá, és erre a pandémiás helyzet sem magyarázat, hogy 
most azért kellene ezt meghosszabbítani, hiszen a törvényben ez pontosan 
szabályozva van. Ezért én nem javaslom, hogy támogassuk ezt a javaslatot.  

A másik javaslat pedig a doktori képzésre vonatkozik, hogy a doktori 
képzésben is legyen hosszabbítás. A tárca információja szerint jelenleg az Országos 
Doktori Tanáccsal és a Doktoranduszok Országos Szövetségével tárgyalások folynak, 
úgyhogy szerintem ez a javaslat okafogyott, mert ha az a megállapodás megszületik, 
akkor annak megfelelően kell eljárni. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nem érkezik 
jelzés.) Ha nem, akkor szavazunk. Ki az, aki támogatja Keresztes László Lóránt 
képviselő úr javaslatának tárgysorozatba vételét? Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! 
(Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 9 
nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság nem vette 
tárgysorozatba.  

Következő napirendi pontunk „Stratégia kidolgozása a hazai e-sport fejlesztése 
és támogatása érdekében” címmel benyújtott határozati javaslat H/11036. számon. 
Farkas Gergely független képviselő önálló indítványa.  

Az előterjesztő úr itt van. Megadom a szót, tessék parancsolni! 

„Stratégia kidolgozása a hazai e-sport fejlesztése és támogatása 
érdekében” címmel benyújtott H/11036. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Farkas Gergely szóbeli kiegészítése 

FARKAS GERGELY (független) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Bizottság! Ha esetleg értetlenül néznek, hogy mégis az e-sport lenne a legfontosabb a 
koronavírus-járvány ideje alatt, amiről tárgyalnunk kellene, akkor szeretnék egy kis 
magyarázatot adni, hogy miért is van itt ez a javaslat. Azért, mert talán még soha nem 
játszottak Magyarországon, illetve a világban olyan sokan különféle számítógépes 
játékokkal, mint most, ebben a helyzetben, amit a koronavírus okozott. Tehát igenis 
van létjogosultsága, hogy ebben a vészterhes időszakban erről a területről is 
beszéljünk, mert egy olyan területről van szó, ami hazánkban teljes mértékben 
szabályozatlan jelen pillanatban, semmilyen jogszabály, semmilyen egyéb stratégia 
nem foglalkozik vele, ad hoc módon a kormány néha adott támogatást bizonyos 
versenyekre, de ez az, amit maximum el tudunk mondani azzal kapcsolatban, hogy a 
kormány mit tett ezen területen, illetve az ezen területen játszó vagy ezzel a területtel 
foglalkozó emberek érdekében.  

Hogy milyen nagyságrendű emberszámról van, azért szerintem érdemes 
felvillantani: világszinten több száz millió, egyes becslések szerint az idei évben 
307 millió ember játszik különböző játékokkal; Magyarországon ez a szám 
meghaladta a félmillió embert. Tehát komoly társadalmi problémáról, a társadalom 
komoly részét érintő kérdésről beszélünk.  
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Nagyon nagy gazdasági potenciál is van ezen a területen, ezért is lenne fontos, 
hogy a kormány komolyabban foglalkozzon ezzel.  

És ahogy említettem, jelen pillanatban semmilyen jogszabály nem szól erről a 
területről.  

Azért is lenne fontos ennek a stratégiának a megalkotása, mert úgy érezzük, 
úgy érzem jómagam is és számos olyan szakember, aki foglalkozik ezzel a témával, 
hogy kell olyan szempontból is ezzel foglalkozni, hogy vannak negatív hatások. Biztos 
önök előtt is felrémlik olyan sztereotípia, hogy fiatalok, akik otthon ülnek, és napi sok 
órát számítógép előtt játszva töltenek el. Tudni kell, hogy vannak ilyen fiatalok, 
viszont ezekkel a negatív társadalmi hatásokkal sem foglalkoznak jelen pillanatban, 
egy ilyen stratégia lehetőséget biztosítana arra is, hogy ezekkel is foglalkozzunk, 
tegyünk megelőző lépéseket akár a függőség kialakulásának megakadályozása 
érdekében és más egyéb olyan dolgok szempontjából, amit fontos lenne, hogy 
megelőzzük. Tehát ha valaki ilyen negatív érzésekkel viszonyul ehhez a területhez, 
akkor arra kérem, hogy azért szavazza meg ezt a javaslatot, hogy ezekkel érdemben 
lehessen foglalkozni. 

Szükség lenne egy társadalmi kampányra is, úgy gondolom, nemcsak én, 
hanem sokan mások is. Nagyon sokan még a mai napig nem tudják, hogy mi az az e-
sport; sokan attól félnek, hogy ez a sportot kiszorítaná, miközben egyáltalán nem a 
hagyományos sportok rovására menő sportról van szó, illetve nem azért kellene ezt a 
területet erősíteni, hogy a hagyományos sportokat visszaszorítsuk. Tehát igenis 
szükség lenne társadalmi kampányra, egy felvilágosító kampányra, mert látni kell azt 
is, hogy ennek a területnek vannak olyan tényezői, illetve az ezzel játszó emberek 
szempontjából van számos olyan fontos tényező, ami hatással van az ő 
személyiségfejlődésükre. Pozitív hatással van például a játék által a 
problémamegoldás, a memóriafejlesztés, a csapatmunka, a koncentrációs készség, és 
számos más egyéb egyéni szempontból fontos tulajdonság fejlődhet ezeknél az 
embereknél. Nemzetközi példa alapján hoztam ide ezt a javaslatot. Dánia volt az 
úttörő ezen a területen. Ők voltak azok, akik először megalkottak egy ilyen stratégiát. 
Én azt szeretném, ha Magyarország is élen járna ebben, és követnénk a dán példát, 
ahol nagyon pozitívan fogadták, nagyon nagy segítség volt ennek a szektornak, 
úgyhogy bízom benne, hogy Magyarország is erre az útra fog lépni. 

Még egyszer zárásként szeretném hangsúlyozni, hogy aktualitása nagyon is van 
a dolognak pont azért, mert soha ennyire sokan nem játszottak még ezekkel a 
számítógépes játékokkal, mint most a karantén ideje alatt. Én arra kérem a 
bizottságot, hogy adjon zöld utat, adjon lehetőséget arra, hogy parlamenti 
országgyűlési szinten is foglalkozzunk ezzel a javaslattal, majd pedig tényleg 
létrejöjjön egy olyan stratégia, amely számos szempontból segítené ezt a szektort, 
illetve mindazokat, akik ezzel foglalkoznak. Mondom még egyszer, ha valakinek 
negatív érzései vannak a számítógépes játékokkal, akkor annak érdekében szavazza 
meg ezt a javaslatot, a stratégia elkészítésére vonatkozó javaslatot, hogy ezeket a 
negatív érzéseket és a játékhoz kapcsolódó negatív dolgokat is lehessen kezelni, jelen 
pillanatban ugyanis ezzel sem foglalkozik senki. Bízom benne tehát, hogy a bizottság 
tagjai belátják, hogy egy fontos javaslatról van szó, és támogatni fogják. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kíván-e bárki hozzászólni? (Jelzésre:) 

Simon Róbert képviselő úr, parancsoljon! 
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Kérdések, hozzászólások 

SIMON RÓBERT BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 
szót. Azt kell, hogy mondjam, nagyon sok mindenben egyetértek az előterjesztővel. Az 
jutott az eszembe, hogy a legutóbbi ülésünkön volt két jobbikos javaslat, amely 
alapvetően mindkettő politikainak, pártpolitikai háttérrel rendelkezőnek tekinthető, 
de el kell, hogy ismerjem, ez az előterjesztés, amit a képviselő úr tett, ez a stratégiai 
kidolgozás elsősorban szakmai kérdés. Mondok pozitívumokat és negatívumokat is, 
és aztán elmondom a véleményemet. Egy fontos kérdés az e-sport hazai szervezeti 
hátterének a jogi tisztázása, mert elengedhetetlen lenne egy olyan szervezet, amely a 
sportban kizárólagos jelleggel ellátja a sporttörvénynek megfelelően - ez a 2004. évi I. 
törvény - meghatározott feladatokat. Jelenleg az a helyzet, hogy az e-sport nem felel 
meg az országos sportági szakszövetségekre vonatkozóan a sporttörvény által 
kötelezően előírt nemzetközi feltételek egyikének sem, mivel sajnos egyik nemzetközi 
szövetsége sem tagja a Nemzetközi Sportszövetségek Szövetségének. Egy másik 
gondolat a nemzetközi szervezeti háttér tisztázása, ugyanis az a helyzet, hogy jelenleg 
az e-sportban több olyan nemzetközi sportszervezet tevékenykedik, amelyek 
világeseményeket szerveznek, azonban ezek közül egyik sem tekinthető jelenleg a 
sportág hivatalos kizárólagos nemzetközi sportszövetségének. 

A következő kérdés lenne az e-sportban résztvevő játékosok jogállása. Az e-
sport jelen pillanatban szabadidős tevékenységnek minősül. A következő, amiről 
érdemes beszélni - képviselő úr is említette részben -, az e-sporttal együtt járó 
fokozott egészségügyi kockázat kérdése, mert az e-sportban való részvétel 
elengedhetetlen eszköze a számítógép vagy más elektronikai eszköz, amely alkalmas a 
játékok megjelenésére, azonban ezek az eszközök játékfüggőséget vagy más 
egészségügyi problémákat eredményezhetnek. 

Aztán fontos kérdés a Nemzetközi Olimpiai Bizottság álláspontja az e-sporttal 
kapcsolatban. A NOB álláspontja fontosnak tartja annak hangsúlyozását, hogy az e-
sport mozgalom inkább a játékosokra koncentráljon, sem mint az egyes játékokra. 
„Ez az egyik központi gondolkodásmód magában foglalja a fizikai sporttevékenység 
végzését és a sportban való aktív részvételt is.” - hangzik a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság álláspontja. Ezek az előbb felsoroltak elsősorban, talán inkább úgy 
mondanám, negatív megítélés alá teszik az e-sportot, de el kell, hogy ismerjem azt is, 
hogy az e-sport nézettsége a világon a becslések szerint, ahogy itt is elhangzott már, 
2021-ben meghaladja a félmilliárd főt. Tehát az e-sport egyre népszerűbb a 
társadalom és a verseny jellegéből fakadóan a sport köré szerveződő egyesületi 
közösségek körében egyaránt, és a hatásai is egyébként messze túlmutatnak a 
sportszférán. Motiválja az oktatást, használják az egészségügyben is, és széles 
társadalmi rétegeket von a tevékenységébe világszerte. 

És akkor Magyarországra vonatkozóan egy korábbi kutatás! Ennek összegzése 
szerint ez az iparág évről évre növekszik Magyarországon. 2020-ban nagyságrendileg 
540 ezer fő az e-sport közösségi bázisa, amely piaca közel 42 milliárd forintos 
forgalmat generál évente. Jelenleg az anyag szerint a felnőtt lakosság 61 százaléka, 
összesen mintegy 3,8 millió fő játszik videojátékokat Magyarországon. Próbálnék 
tenni egy összegzést ebből, hogy hogyan is van, a sportért felelős államtitkárság 
szakmai véleményét is röviden ismertetve, amivel egyébként egyetértek. El kell, hogy 
ismerjük, az e-sport gazdasági jelentősége a nézők és a játékosok körében megvan, a 
szervezeti kereteinek, a játékosok egészségvédelmének jelenlegi helyzete alapján az e-
sport tevékenység támogatásának kormányzati megítélése pillanatnyilag vegyes képet 
mutat. Tehát összegezve, pillanatnyilag, jelen pillanatban - és ahogy említettem, ez 
szakmai, nem politikai álláspont - sportszakmailag még nem tartjuk, nem tartom én 
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magam sem indokoltnak és aktuálisnak a javaslatban foglalt határozattervezet 
országgyűlési elfogadását. Azt is el kell, hogy mondjam, hogy erre az e-sport kérdésre 
várhatóan rövidesen vissza kell térni, és a megfelelő jogszabályi kereteket biztosítani 
kell hozzá, tisztázni kell nemzetközi viszonylatban is. A szavazatom nem szavazat lesz, 
és úgy gondolom, hogy a képviselőtársaim is így fognak szavazni erre a határozati 
javaslatra, azonban várhatóan erre a kérdésre vissza kell majd térnünk a következő 
időszakban. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás van-e? (Jelzésre:) Kunhalmi 

képviselő asszony, parancsoljon! 
 
KUNHALMI ÁGNES (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 

úr. Tisztelt bizottsági Tagok! Fontosnak tartom a terület szabályozását. Ahogy az 
előterjesztő elmondta, egyre többeket érint, ahogy képviselőtársam is utalt rá, 
felnövekszik, felnövekedett egy olyan új generáció, ahol lényegében ez egy olyan 
természetes élmény, az e-sportolás, mint nekünk régen volt a labdázás, vagy a foci. 
Tehát döbbenetes, hogy a mostani tizenévesek és huszonévesek egyébként hogyan 
viszonyulnak ehhez az egész digitális világhoz. Azon túl, hogy ez egy olyan társadalmi 
jelenség, amellyel foglalkozni kell, mind a pozitív és a negatív hatásaival, ez nem egy 
választható opció. Tehát az a legrosszabb, ha a mindenkori állam vagy egy kormány, a 
mindenkori kormány ezt figyelmen kívül hagyja, vagy netalántán megpróbálná ezt 
visszaszorítani, vagy nem kezelni. Tehát ez a jelenség van, ezzel foglalkozni kell, meg 
kell ismerni ennek a pozitívumait és negatívumait, azon túl, hogy egy elképesztően 
növekvő és nagyon-nagyon gyorsan növekvő iparág. Én egyébként magam részt 
vettem - Magyarország is részt vett, Magyarországon szervezték - a V4-ek e-sport 
rendezvényén. Mindkét napon kilátogattam, mert a saját szememmel akartam látni 
azt, amit egyébként YouTube-videókon, Instagramon és egyéb más helyen látok, amit 
a saját környezetemben a tizenéveseken látok, hogy mit csinálnak. Ezt szabályozni 
kell. Én támogatni fogom. 

Azért sem értem az önök nem szavazatát - ha ez valóban nem -, mert amikor 
meghallgattam élőben Palkovics László beszédét, akkor ugyanazt mondta el, amit ön, 
ugyanazt mondta el, amit én. Azt látom, hogy egyébként a vállalkozói szektorból egyre 
többen jelennek meg az e-sport iparág körül a Fidesz közeli cégek is, tehát 
nyilvánvalóan érdeke a Fidesznek is az, hogy ez valamilyen módon rendezve és 
támogatva legyen. Ezen túl - a politikát félretéve - a mindenkori államnak, a 
kormánynak ezzel dolga van. Köszönöm szépen. Én támogatni fogom. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Jelzésre:) Szilágyi képviselő úr. 

Parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Nem kívántam volna hozzászólni, csak 

egyszerűen támogatni, mint ahogy eddig is támogattuk az e-sporttal kapcsolatos 
javaslatot. Simon Róbert felszólalása késztetett erre, aki politikai beadványokról 
beszélt a Jobbik esetében. Ez az e-sporttal kapcsolatos beadvány is politikai 
beadványnak minősült az önök szemében addig, amíg Farkas Gergő képviselőtársam 
a Jobbik-frakcióban ült, hiszen Farkas Gergő képviselőtársam évek óta, míg a Jobbik-
frakcióban ült, akkor is próbálta az e-sportot folyamatosan elfogadtatni, különböző 
javaslatokat tett le az önök asztalára; akkor szinte mindenféle indoklás nélkül 
utasították el ezeket a javaslatokat. De úgy látszik, és úgy vettem ki Simon Róbert 
Balázs alelnök úr szavaiból, hogy talán Farkas Gergő kitartása eredményt fog hozni, 
hiszen ha jól vettem ki a szavaiból, akkor valószínűleg, természetesen nem a politika 
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miatt, de valamikor a Fidesz majd be fog nyújtani az e-sportra vonatkozóan 
valamilyen szabályozást, vagy valamilyen előrelépést fogunk tapasztalni. Csak az 
majd a Fideszhez lesz köthető és nem ahhoz a képviselőhöz, aki évek óta küzd az e-
sport elfogadásáért. A Jobbik támogatni fogja a javaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) 

Tisztelettel annyit hadd jegyezzek meg, hogy nem tartalmi kérdésként kívánok 
megjegyzést tenni, csak technikai, eljárásjogi szempontból. Ami miatt én személy 
szerint tartózkodni fogok, az az, hogy egy országgyűlési határozati javaslat, akármi is 
a tárgya, az óhatatlanul, szükségszerűen magában hordozza azt, hogy van határidő 
megszabva, mikorra, hogy, merre, meddig. Amit az előbb Simon képviselő úr 
elmondott, hogy mi mindent kellene tisztázni: az az érzésem, hogy ezek a 
feladatkörök vagy tisztázandó kérdéskörök abba a határidőbe, amelyet egy-egy ilyen 
előterjesztés tartalmaz, nem biztos, hogy beleférnek. Ezt csak arra mondom, hogy 
minden jó szándék és támogatás mellett jó, ha a Ház működési rendjét is figyelembe 
vesszük akkor, amikor döntünk. Én csak ezt kívántam hozzátenni. 

Van-e további észrevétel? Vagy megadhatom a szót az előterjesztőnek? (Nem 
érkezik jelzés.) Megadom a szót az előterjesztőnek, mert egyéb jelzést nem láttam. 
Tessék parancsolni! 

Farkas Gergely reflexiói 

FARKAS GERGELY (független) előterjesztő: Köszönöm szépen. Kezdem 
hátulról a reakciókat. Minden tiszteletem Pósán elnök úré, ha ő ennyire jövőbe látó, 
hogy a koronavírus ideje alatt meg tudja azt határozni, hogy mégis egy javaslat 
esetében, konkrétan ebbe a javaslatba milyen határidőt kellett volna beleírnom. 
Elnök úrnak szeretném jelezni, hogy én júniusban adtam be ezt a javaslatot, abban 
bíztam, hogy egy-két héten belül a bizottság elé fog kerülni - most március vége van. 
Tehát lehet, hogy elnök úr ezt már előre látta, én nem, ennek tükrében én nem 
mertem határidőt beleírni. De ha elnök urat ez zavarja, én nagyon nyitott leszek a 
módosító javaslatára, és ezzel lehet pótolni, és akkor rögtön meg is oldottuk ezt a 
kérdést. De, mondom még egyszer, ebben a koronavírusos helyzetben én nem vettem 
a bátorságot magamnak, hogy elkezdjek tippelgetni, hogy vajon mikor kerül a 
bizottság elé, mikor kerül az Országgyűlés elé, mikor fogja a kormány meghozni a 
stratégiára vonatkozó döntését. De, mondom még egyszer, elnök úrnak biztos jobb 
képességei vannak erre vonatkozólag, várom a módosító javaslatát.  

A másik feltevés pedig Simon Róbert felé: képviselőtársam, amiket elmondott, 
azok mind egy „igen” szavazatot támasztanak alá. Tehát amiket ön elmondott, hogy 
ezen a területen számos probléma van, jogszabályi problémák vannak, 
rendezetlenség, szervezetlenség, pici káosznak is mondhatjuk, hát, pont ezért adtam 
én be ezt a javaslatot, hogy segítsünk ezen nagyon sok embert érintő terület kapcsán a 
jogszabályi háttér megadásával, a szervezetek közötti hierarchia kialakításával, 
párhuzamos dolgok megszüntetésével, a nemzetközi területre való beillesztéssel, hogy 
a magyarországi e-sportolók is szerves részei tudjanak lenni a nemzetközi e-sportnak. 
Tehát pont ezeket kellene megszüntetni. Tehát amiket ön felsorolt, hogy problémák 
vannak, ezeket én nagyon jól látom, és mindenki, aki kicsit foglalkozott már az e-
sporttal, mind nagyon jól látja; pont ezért van szükség egy ilyen stratégiára.  

Elmondta ön is, számokkal alátámasztva, hogy milyen sok embert érint, és 
dinamikusan növekszik ez a szám. A bizottság előtt az a döntési lehetőség van, hogy 
azt mondja a tisztelt bizottság erre a területre, hogy nem foglalkozunk ezzel, majd 
egyszer a kormány, mikor belátja már, akkor majd ezt esetleg előveszi, és valamit fog 
tenni ennek érdekében, vagy pedig azt mondják önök, hogy itt minden nap 
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elvesztegetett nap, szükség van ennek a területnek a rendezésére, és igen, kezdjünk 
neki a mai nappal ennek a munkának. Tehát önök erről fognak most döntést hozni, 
hogy halogatjuk ezt a rendbetételt - miközben, hozzáteszem, már most is el vagyunk 
késve, tehát az, hogy Magyarországon több mint félmillióan játszanak vele, ez azért 
azt mutatja, hogy egy komoly bázisa van ennek a területnek. Lehet erre azt mondani, 
hogy majd várunk arra, hogy a kormány előbb-utóbb belátja, hogy tényleg foglalkozni 
kell vele, vagy pedig azt mondják, hogy nem, el vagyunk késve, és kezdjünk neki 
ennek a munkának most.  

És még egy utolsó szempontot szeretnék idehozni. Ennek a stratégiának a 
kialakítása magával vonja azt is, hogy az érintett szervezetek, szakértők, kormányzati 
tagok, mindenki, aki valamilyen szempontból illetékes az e-sport területén, az leülne 
egy asztalhoz. És én ezt nagyon fontosnak tartanám, hogy ezek az emberek, akik 
hozzáértők, tudják, hogy mire van szükség, prioritási sorrendben mire van szükség - 
előbb a jogszabályi háttérre, majd utána a társadalmi kampányra vagy fordítva, és 
lehetne még számos más aspektust is mondani -, ezek az emberek leülnének egy 
asztalhoz, és közösen találnák ki ennek a területnek a jövőjét.  

Én tehát arra kérem önöket, hogy Simon Róbert érvelését is alapul véve 
támogassák ezt a javaslatot, ugyanis az ott elhangzott érvek abszolút alátámasztják, 
hogy erre a stratégiára szükség van. Így ennek tudatában kérem az önök igenlő, 
támogató szavazatát.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Szavazás következik. Aki 
támogatja Farkas Gergely képviselő úr indítványát, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 4 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem. Aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 8 tartózkodással a bizottság nem vette tárgysorozatba.  

Köszönöm szépen képviselő úrnak a megjelenését. (Dr. Keresztes László 
Lóránt megérkezik az ülésterembe.)  

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Ezzel napirendi pontjaink és az ülés végére értünk. 
Köszönöm mindenkinek a részvételt. Jó egészséget! Vigyázzanak magukra!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 37 perc) 

  Dr. Pósán László  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Vicai Erika és Podmaniczki Ildikó  
 


