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2. melléklet 43 . pontjában foglaltakra figyelemmel mellékelten megküldöm Demeter Márt a
országgyűlési képviselő „Iskolákban terveznek lőtereket kialakítani?” című , K/16143 . és
K/16144. számú írásbeli kérdéseire adott válaszomat .
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Az Ön által az emberi erőforrások miniszterének, valamint a honvédelmi miniszterne k
feltett K/16143 . és 1(116144. számú, „Iskolákban terveznek lőtereket kialakítani?” című írásbel i
kérdésekre az alábbi választ adom :

Egy médiahírekre alapozott és politikai hisztériakeltésre alkalmas kérdésfeltevés ebben a
társadalmilag és a honvédelem ügye szempontjából is nagy horderej ű és komoly témában nem
helyénvaló .

A Klebelsberg Központ küzdősportok és sportlövészet iskolai oktatásával kapcsolatos
felmérésének és a honvédelmi tárca koncepciójának nincs köze egymáshoz . A Honvédelmi
Minisztérium l őtérfejlesztési koncepciója egy összetett és nagy horderejű , hosszú távú terv, a
Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program részét képezi . Országosan a Honvédelmi
Sportszövetség Területi Központjai létrehozásával kívánjuk a jöv őben elősegíteni a fiatalo k
széles körében a honvédelemhez köthető sportágak megismerését és gyakorlásának lehetőségét .
A Központok megalakításával egy olyan közösségformáló intézménystruktúra létrehozása a
célunk, amely többcélú létesítményként jól szolgálja mind a honvédelem ügyét, mind pedig a
társadalmi szempontból fontos, az oktatás és nevelés szakterületén belül a katonai alapismerete k
tantárgykör bevezetésének célkit űzéseit.

Kormányzati szinten az illetékes tárcák között megvalósuló szakmai egyeztetéseket
követően megállapítható, hogy valótlan az a híresztelés, amely szerint az iskolák lőtereket
építenének .
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