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Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Bangóné Borbél y
Ildikó (MSZP) országgyűlési képviselő „Pontosan hol fűtik a gyepet?” című, K/13679 .
számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat .
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Az Ön által feltett „Pontosan hol fűtik a gyepet?” című írásbeli kérdésre — Balog Zoltán
miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

2011 . július 1 jén lépett hatályba a sport támogatásával összefügg ő egyes törvények
módosításáról szóló 2011 . évi LXXXII. törvény, amely megteremtette a látvány-
csapatsportágak társasági adókedvezményen keresztül történő támogatását . A látvány-
csapatsport támogatás rendszere az Európai Bizottság által jóváhagyott, létező támogatási
programként működik. A látvány-csapatsport támogatási konstrukció lehetővé teszi az 5
látvány-csapatsportnak nevezett sportág, köztük a labdarúgás támogatását a társaság i
adókötelezettség legfeljebb 70%-áig, és azok a vállalkozások, amelyek élnek a támogatá s
lehetőségével, társaságiadó-kedvezményt kapnak . A támogatás kedvezményezettje lehet a
Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban : MLSZ), az MLSZ tagjaként működő amatőr
és hivatásos sportszervezet ; valamint a labdarúgás fejlesztése érdekében létrejött közhaszn ú
alapítvány .

A látvány-csapatsportágak támogatása keretében a sportszervezetek döntése alapján az alább i
labdarúgó létesítményekben került kiépítésre pályafűtés :

Labdarúgó létesítmény megnevezése Státusz
Alcufer stadion, Gyirmót kiépítésre került

Pancho Aréna, Felcsút kiépítésre került
Telki Edzésközpont kiépítésre került

Tiszaligeti stadion, Szolnok kiépítésre került

Magyarország Kormánya és az MLSZ között létrejött együttm űködési megállapodás alapján a
Kormány támogatta az MLSZ Létesítményfejlesztési Koncepciójának megvalósítását —



amelyet a Kormány az 1638/2013 . (IX. 11 .) Korm . határozatával jóváhagyott –, melyne k
keretében az NB I-es és NB II-es klubok által használt stadionok célzott fejlesztése (nézőtéri
komfort, a játéktér minőségének javítása, a sportbiztonság és a sporttechnológia min őségi
fejlesztése), továbbá kb . 1000 labdarúgó pálya fejlesztése valósul meg 2018-ig . A fent i
fejlesztési koncepciónak megfelelően az 1980/2013 . (XII . 29.) Korm. határozatban kijelölésre
kerültek azon labdarúgó létesítmények, melyek fejlesztése a Nemzeti Stadionfejlesztés i
Program (a továbbiakban : NSP) keretében fog megvalósulni .

Az NSP-ben kijelölt alábbi labdarúgó létesítményekben van a sportszervezetek döntése é s
kérése nyomán pályafűtés :

Labdarúgó létesítmény megnevezése Státusz
Kórház utcai stadion, Békéscsaba kiépítésre került

Eszperantó úti stadion, Dunaújváros kiépítésre kerül t

Mezőkövesdi Városi Stadion kiépítésre kerül t

ZTE Aréna, Zalaegerszeg kiépítésre került

A 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság megrendezéséhez, valamint az igazolt sportolók töb b
mint 75%-át lefedő labdarúgás sportág versenyszerű és szabadidősport-jellegű gyakorlása
infrastruktúra-feltételeinek biztosítása miatt a hivatkozott fejlesztési programokon túl a
Kormány egyedi döntései alapján biztosított központi költségvetési források terhére az alább i
labdarúgó létesítményekben valósult meg a sportszervezetek döntése és kérése alapjá n
pályafűtési rendszer kiépítése :

Labdarúgó létesítmény megnevezése Státusz
Groupama Aréna, Budapest kiépítésre került

Hidegkuti Nándor Stadion, Budapest kiépítésre került

Nagyerdei Stadion, Debrecen kiépítésre került

Győri ETO Stadion, Gy őr kiépítésre került
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