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Törvényjavaslat címe: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Kulturális bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 39. Alcím 25. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI 
MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    39
Sportlétesítmények fejlesztése és 
kezelése

      25 Tanuszoda-fejlesztési program [2 773,9] 10     000,0 /+7 226,1 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 50. Alcím 7. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



    50 Kulturális szakmai feladatok támogatása

      7
Liget Budapest projekt előkészítése és 
megvalósítása

[30 188,2] 22     962,1
/-7 226,1 f.

kiadás/

Indokolás 

1. 

A kormány a 2014-20-as időszakra sportlétesítmény-fejlesztési stratégiát dolgozott ki, valamint
nemzeti köznevelési infrastruktúra-fejlesztési programot. Erről maga a kormányfő is beszélt a
2014  tavaszán,  amikor  48  tanuszoda  megépítését  ígérte.  Azóta  ez  a  szám  pár  hónap  alatt
lecsökkent. Balog Zoltán Emberi Erőforrásokért felelős miniszter 2014 őszén ugyanis, már csak
32 tanuszodáról  tett  említést,  és  ez  a  csökkenő tendencia  nem állt  meg.  Úgy tűnik,  hogy a
tanuszodákról szóló kormányzati tervek még sem olyan mértékben fognak megvalósulni, ahogy
azt  eddig  ígérték.  Simicskó  István,  még  sportért  felelős  államtitkárként  2015  végén  24
létesítményről,  de  legutóbb  Boros  Anita,  a  Nemzeti  Fejlesztési  Minisztérium
vagyongazdálkodásért  felelős  helyettes  államtitkára  is  már  csak  24  tanuszoda  megépítéséről
beszélt. Jelen javaslat azt a célt kívánja támogatni, hogy a Kormány által beígért tanuszoda –
program minél hamarabb megvalósuljon. 

2. 

A LIGET Budapest projekt létjogosultsága eleve megkérdőjelezhető, társadalmi támogatottsága
minimális.
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