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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Demeter Márta
(LMP) országgyűlési képviselő ,,Hány stadiont és sportlétesítményt építettek az elmúlt 
években? "című, K/953. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 2018. augusztus 14.
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Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Ön által a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterhez intézett ,,Hány 
stadiont és sportlétesítményt építettek az elmúlt években?" című írásbeli kérdésre
illetékességből - Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr megbízásából - az alábbi választ adom.

A Kormány az alábbi programokon keresztül valósít meg sportlétesítmény-fejlesztési
beruházásokat, amelyek esetében uniós források bevonására nem kerül sor:

• Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program;
• Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program;
• Kiemelt sportegyesületek, és a 16 kiemelt sportág létesítményfejlesztési programjai;
• Nemzeti Stadionfejlesztési Program;
• Kézilabda Munkacsamok-fejlesztési Program;
• Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program;
• Modem Városok Program sportlétesítmény-fejlesztései.

A létesítményfejlesztések helyszínei a sportszervezetekkel, oktatási intézményekkel,
önkormányzatokkal történt szakmai egyeztetéseket követően kerülnek meghatározásra. A
döntésben meghatározó szerepet tölt be a meglévő létesítmények állapota, illetve hiánya az
adott térségben, az egyesületek, klubok versenyrendszerben elfoglalt helye, valamint az
utánpótlás-nevelési központok szakmai tevékenysége.

Továbbá tájékoztatom, hogy a minisztérium az Ön által megadott szempontok alapján nem
vezet nyilvántartást a Kormány által megvalósított sportlétesítmény-fejlesztésekről, és erre
vonatkozó jogszabályi kötelezettsége sincs.

A programokról tájékozódhat a vonatkozó Kormányhatározatokban, a Nemzeti
Sportközpontok, a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési
Zrt., valamint az érintett sportszervezetek honlapjain. ..------- ..,
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