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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

írásbeli választ igénvlő kérdés!

dr. Kövér László
az Országgyű lés elnöke részére

Tisztelt Elnök úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy űlésről szóló 2012.
évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről
szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére kérdést kívánok benyújtani dr .
Simicskó István honvédelmi miniszterhez

„Iskolákban terveznek lőtereket kialakítani? »

címmel, amelyre a választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszter Úr !

A Honvédelmi Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közös projektjér ő l, a
lőtérfejlesztési programról, a mai napig nem lehet tudni semmilyen konkrét információt . Ám a
hírek szerint a KLIK a napokban körlevelet küldött az iskoláknak, afel ől érdeklődve, hogy
melyik intézményben található alkalmas helyszín l őtér kialakítására. A honvédelmi tárca
érdemi koncepciója híján még inkább meglep ő e hír.

Felhívom Miniszter úr figyelmét, hogy a mai napig több nagy múltú sportlöv ő egyesület
működik, bár többen a megszűnés határán tengődnek támogatás hiányában, melyek eddig i s
szívesen fogadták a sport iránt érdeklődő gyermekeket és szüleiket. Így, ha valaki ebben a
sportban szeretne kiteljesedni, akkor erre adott a lehetősége, ezért semmi szükség nincs rá,
hogy az iskolákban lőteret létesítsenek . Ez nem csupán pazarló, de felelőtlen döntés is lenne.

Mindezek okán kérem Miniszter urat, szíveskedjen válaszolni a következ ő kérdésekre:

• Igaz-e a hír, hogy a KLIK felméri, hogy mely iskolákban lehet l őteret létesíteni ?
• Ha igaz, milyen utasítás alapján teszi ezt?
• Készült-e hatástanulmány a lőterek iskolákban való létesítésével kapcsolatban? H a

igen, kérem mellékelje.
• Része-e a lőtérfejlesztési koncepciónak az iskolákban való l őterek létesítése?
• Milyen költségvonzattal számolnak ezzel kapcsolatban ?
• Hány iskolában terveznek lő teret létesíteni?
• Mikor születik arról döntés, hogy létesítenek-e az iskolákban l őtereket?
• Mi indokolja egyáltalán, hogy iskolákban lőteret létesítsenek?

Budapest, 2017 . június ,11 1{„

Demeter Márta

országgyűlési képviselő
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