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Írásbeli kérdé s

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbel i
választ igénylő kérdést kívánunk intézni az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető
miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium vezet őjéhez :

„Hogyan kívánják támogatni a magyar fiatalok részvételét az eSport eseményeken? ”

címmel .

A benyújtott kérdésünkre a választ írásban várjuk .

Tisztelt Miniszter Úr !

Napjainkban Magyarországon is egyre nagyobb teret kapnak a különböző versenyzési célokra
fejlesztett számítógépes játékokkal űzhető bajnokságok, rendezvények. A növekedés, a
játékok népszer űsége már oly mértékeket öltött, hogy különböző bajnokságokon, versenyeken
mérik össze erejüket, tudásukat, ügyességüket a különböző országok legjobb csapatai .

Összefoglalva ezt nevezzük „Electronic sportsnak”, azaz eSportnak .

A versenyek korántsem gyerekesek, hiszen a legjobb csapatok, vagy tagok közül kerülnek k i
egy — egy ország legjobb E-Sport atlétái, akik ezzel képviseltetik nemzeti lobogóikat valamin t
a világ legjobb E-sportolói címe mellett is jelképes összegekkel ösztönzik a jöv őbeni jobb
szereplés és teljesítmény elérése érdekében. Éppen ezért is nem ritka, hogy a legtöbb álla m
kormánya igyekszik valamilyen szinten támogatni a saját csapatát . Említethetném például a
brit The United Kingdom eSports Association t, amely egy a kormány által létrehozott
egyesület, amely infrastruktúrával és egyéb támogatásokkal biztosítja csapatainak részvételé t
a nemzetközi bajnokságokon. Hasonló, a kormány által létrehívott egyesületek működnek
Svájcban, Romániában, Hollandiában, Németországban, Franciaországban, Finnországban,



Dániában, Belgiumban, Spanyolországban, Bulgáriában, Norvégiában, Ausztriában és mé g
számtalan más, Európán kívüli országban .

Közös tulajdonságuk, hogy a legtöbb ország egyben tagja a Nemzetközi eSport Szövetségnek
(International e-Sports Federation) is .

Tisztelt Miniszter Úr !

Sok magyar fiatal is szívesen részt venne a különböz ő eseményeken, bajnokságokon, hiszen
köztudott, hogy hazánk fiataljai élen járnak az IT szektorban, így az eSportban is . Gyakran
viszont a támogatás teljes hiánya, vagy éppen a közöny miatt a nevezésig sem tudnak eljutn i
ezek a csapatok .

Kérdezzük tehát Tisztelt Miniszter Urat, hogy tervezi–e a Kormány, hogy tagságér t
folyamodik a Nemzetközi eSport Szövetséghez illetve, hogyan kívánják támogatni a magya r
fiatalok részvételét az eSport eseményeken?

Várjuk érdemi válaszát !

Budapest, 2013 . június 10.

Farkas Gergely
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