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Napirendi javaslat  

 

1. A játékosügynöki tevékenység szabályozásával összefüggésben a sportról szóló 
2004. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/16366. szám)  
(Kocsis Máté, Balla György, Bánki Erik és Dr. Salacz László (Fidesz) képviselők 
önálló indítványa)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Pósán László (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Dr. Kállai Mária (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Simon Róbert Balázs (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Ander Balázs (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dunai Mónika (Fidesz)  
Dr. Vinnai Győző (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Szilágyi György (Jobbik)  
Dr. Hiller István (MSZP)  
Arató Gergely (DK)  
Szabó Szabolcs (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Demeter Zoltán (Fidesz) Földi Lászlónak (KDNP)  
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) dr. Kállai Máriának (Fidesz)  
Kunhalmi Ágnes (MSZP) dr. Hiller Istvánnak (MSZP)  
L. Simon László (Fidesz) dr. Pósán Lászlónak (Fidesz)   
 
 

A bizottság titkársága részéről  

Takács Gabriella bizottsági főmunkatárs  
 
 

Meghívottak 

Megjelentek 

Dr. Fazekas Attila Erik sportigazgatásért és sportágfejlesztésért felelős 
helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
Dr. Salacz László (Fidesz) országgyűlési képviselő 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 10 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelt Bizottság! A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes.  

Elsőként a napirendről kell döntenünk, amelyet mindenki megkapott. Kérem, 
aki egyetért a kiküldött napirendi javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A 
bizottság egyhangúlag egyetértett a napirenddel. Köszönöm szépen. 

A játékosügynöki tevékenység szabályozásával összefüggésben a 
sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló T/16366. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

Soron következik tehát a játékosügynöki tevékenység szabályozásával 
összefüggésben a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló T/16366. 
számú törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. E 
rendelkezésre megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok 
szerinti vizsgálatát. Köszöntöm az előterjesztők képviseletében Salacz képviselő urat, a 
tárca képviselőjeként pedig dr. Fazekas Attila Erik helyettes államtitkár urat. 
Kérdezem, hogy ebben a vitaszakaszban kívánnak-e hozzászólni. (Dr. Salacz László 
nemet int. – Dr. Fazekas Attila Erik: Köszönöm, nem.) Nem kívánnak hozzászólni, 
köszönöm. Kíván-e a bizottság tagjai közül valaki e vitaszakaszban hozzászólni? (Senki 
nem jelentkezik.) Ilyet nem látok. Akkor nyilvánvalóan az elhangzottakra sem kell 
reagálni.  

Javaslom, hogy a részletes vita első szakaszában állapítsuk meg, hogy a 
törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 9 igen. Ki 
az, aki nem értett vele egyet? (Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás van? (Szavazás.) 
1 tartózkodás mellett a bizottság egyetértett vele. 

A részletes vita ezen szakaszát lezárom, és mivel egyéni képviselői módosító 
indítvány nem érkezett és a bizottság sem kíván megfogalmazni módosítást, így 
áttérünk a részletes vita utolsó szakaszára, amelyben javaslatot teszek a részletes vita 
lezárására. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 9 igen. Ki az, 
aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) Tartózkodás van? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett 
a bizottság egyetértett a javaslattal, így a részletes vitát lezárjuk. 

Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadására teszek javaslatot. Aki ezt a 
javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem 
támogatta? (Szavazás.) Tartózkodás van? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett a bizottság 
támogatta a javaslatot.  

Az ülés berekesztése 

Ezzel, tisztelt bizottság, a napirendi pont és egyúttal az ülés végére is értünk.  
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Köszönöm szépen a részvételt a bizottság tagjainak, a tárca képviselőjének és 
Salacz képviselő úrnak. További szép napot kívánok! 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 13 perc) 

 
 

 Dr. Pósán László  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


