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Napirendi javaslat  
 

1. A sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint egyes további törvények sporttal 

kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4877. szám) 

(Bánki Erik és Szalay Ferenc (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 

(Módosító javaslatok megvitatása) 

2. A szakképzésről szóló törvényjavaslat (T/4919. szám) 

(Általános vita) 

3. Tájékoztató a 2013-as nyári Siketlimpia rendezési jogáról 

Előterjesztő: 

Gömöri Zsolt, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke 

4. Tájékoztató a magyarországi vizek ökoturisztikai fejlesztéséről 

Előterjesztő: 

Dr. Rácz András Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkár 

5. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Bánki Erik (Fidesz), a bizottság elnöke  
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Szekeres Pál helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)  
Fazekas Attila főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)  
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Dr. Rácz András helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 08 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok szeretettel 
köszöntöm a bizottság tagjait, a meghívott előadókat, illetve érdeklődőket a Sport- és 
turizmusbizottság mai ülésén.  

Képviselőtársaim írásban megkapták a mai ülés napirendjét. Kérdezem, hogy az írásos 
javaslattal kapcsolatban van-e kiegészítenivalójuk, vagy van-e hozzákapcsolódó véleményük. 
(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki ezzel a tartalommal a mai ülés 
napirendjét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellenvélemény, 
tartózkodás nem volt, a bizottság egyhangú szavazással fogadta el a mai ülés napirendjét. A 
jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes, így megkezdi 
munkáját. 

Mielőtt az első napirendi pont tárgyalását megkezdenénk, szeretném köszönteni 
bizottságunk új tagját, Vadai Ágnes képviselő asszonyt. A hétfői parlamenti ülésnapon 
bizottsági tagcserékről határozott a Ház, ennek értelmében Varga László képviselő úr a 
bizottságból kilépett, Vadai Ágnes képviselő asszony pedig a bizottság tagja lett, így 18 fővel 
folytatjuk továbbra is a munkánkat. 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint egyes további törvények sporttal 
kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4877. szám) (Bánki Erik és Szalay 
Ferenc (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása) 

Első napirendi pontként a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint az egyes 
további törvények sporttal kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott 
módosító javaslatok, indítványok megtárgyalását szeretném kérni.  

Köszöntöm az ülésünkön Szekeres Pál helyettes államtitkár urat, valamint Fazekas 
Attila főosztályvezető-helyettes urat.  

Kérem majd önöket, hogy az egyes ajánlásokhoz a minisztérium, illetve, ha van 
kormányálláspont, úgy tudom, hogy a kormány még nem tárgyalta, akkor a minisztérium 
álláspontját jelezzék majd. 

Az 1-es ajánlási számon Apáti István és Szilágyi György képviselő urak indítványa 
szerepel.  

Kérdezem a minisztérium álláspontját, államtitkár úr. 
 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 

minisztérium nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Előterjesztőként jelzem, hogy én magam sem támogatom 

az indítvány elfogadását. 
Alelnök úr jelzi, hogy szót kér, öné a szó. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Két kérésem lenne a mai üléssel kapcsolatban. Az 

egyik az, hogy szeretném kérni a kormánytól, hogy rövid pár sorban indokolja meg, hogy 
miért nem támogatják. És majd lesz egy-két olyan - a Jobbik módosító indítványairól beszélek 
-, ott pedig még lenne egy-két olyan módosító, majd szeretném indokolni, főleg arra 
tekintettel, hogy a bizottság valamennyi tagja nem vett részt az általános vitában, és hátha 
esetleg megváltozik, vagy elősegítem a döntésünknél megvilágosítani, hogy miről szeretném 
kérdezni. És itt is szeretném kérni a kormányt ennél a módosítónál, hogy indokolja meg pár 
sorban. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr.  
Államtitkár úr! 
 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Az állami 

feladatoknál megjelenik a doppingellenes küzdelem, a hatályos jogszabály 49. szakasza 
szabályozza ezt, tehát gyakorlatilag technikailag nem tudjuk befogadni a tekintetben, hogy ez 
egy szabályozott kérdés, és így még egyszer megemlítjük.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjainak véleményét. Ki az, aki 

támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3. Ki az, aki nem támogatja az indítvány elfogadását? 
(Szavazás.) 14. Tartózkodott-e valaki? (Szavazás.) Tartózkodás nem volt. A bizottság 
egyharmada sem támogatja.  

A 2-es ajánlási számúnál, Kukorelly Endre képviselő úr indítványa szerepel.  
Kérdezem a minisztérium álláspontját. 
 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja az 

indítványt. (Szavazás.) Senki sem támogatja. Előterjesztő sem támogatja. 
A 3-as ajánlási számon szintén Kukorelly Endre képviselő úr indítványa szerepel. 
Kérdezem a minisztérium álláspontját. 
 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Előterjesztő sem támogatja. 
A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) Senki sem 

támogatja. 
A 4-es ajánlási számon Szilágyi György képviselő úr indítványa szerepel. 
Kérdezem a minisztériumot, és egy rövid indoklást is kérek szépen. 
 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. Felolvasom, kaptam egy nagyon jó felkészítő anyagot a kollegáktól: a szövetség 
nem munkaadója a sportolónak, hanem érdekképviseletet is ellátó szerve, és ennek kapcsán 
megkérném Fazekas Attila urat, hogy fejtse ki a véleményét. 

 
FAZEKAS ATTILA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm szépen. Nagyon 

röviden. Itt a lényeg az, hogy a játékengedélyéről beszélünk, és erre már az általános vitára 
való alkalmasság során is egyébként alelnök úr kitért. A játékengedély az a sportolónak a 
személyéhez fűződő olyan vagyoni értékű joga, amivel egyébként ő rendelkezik, tehát a 
játékengedély soha nem válik el magától a sportolótól, és nincsen olyan szabály egyébként a 
törvényben, hogy egy szezon alatt mondjuk a játékengedélynek az egyszeri, kétszeri, 
háromszori hasznosításával mi történik, hanem ezt minden szövetség saját maga 
szabályzatában határozza meg.  

Annak a rendelkezésnek pedig, ami a jelenleg is hatályos, illetve itt a módosítással 
érintett részben benne van, pont az a célja, hogy a szövetség szintjén, amikor valaki 
tagszervezetként megszűnik év közben, vagy már nem tudja biztosítani, mint munkáltató azt, 
hogy a sportoló nála sportoljon, akkor függetlenül attól, hogy éppen nincsen átigazolási 
időszak, de a játékengedélye visszaszálljon a sportolóra, és ő azzal saját maga 
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rendelkezhessen. Tehát pont egyébként az a cél, hogy a foglalkoztatása a sportolónak év 
közben is biztosított legyen, de nyilván ezt a szövetség, mint egyébként érdekképviseleti szerv 
önmagában nem tudja megoldani, tehát ehhez a sportszervezeteknek a hozzáállása is 
szükséges. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr szeretne érvelni az indítványa mellett, öné a 

szó. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Pont ez a lényeg, és nem értem, 

mintha elbeszélnénk egymás mellett. Ha egy szövetség, egy szakszövetség, amit ön is 
mondott, a saját szabályzatában meghatározza azt, hogy mondjuk limitáltan kétszer adhat ki 
egy sportolónak egy szezonban játékengedélyt, és ezt a két játékengedélyt már kiadta, és 
utána a sportoló önhibáján kívül ugyanebben a sportágban megszűnik a szakosztály, akkor 
mivel a sportszövetség limitálta a játékengedély kiadását egy évben, a sportoló csak 
átigazolhat. Az átigazolás természetesen megtörténhet, játékengedéllyel viszont nem fog 
rendelkezni az új egyesületében, ezért nem fog tudni játszani. Ez a törvény pont arról szólna, 
hogy a törvény erejével kötelezzük arra a sportszövetségeket, hogy vegyék bele a 
szabályzatukba, hogy ilyen esetekben eltörlik a limitet és annak a sportolónak, aki ilyen 
helyzetbe kerül, annak kiadhassák a játékengedélyt, tehát pont ez lenne a lényege. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Főosztályvezető-helyettes úr jelzi, hogy neki még van 

ezzel kapcsolatos észrevétele, vagy államtitkár úr. 
 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Amiről 

beszélünk, az egy működő rendszer. Ha van egy kényszer átigazolási szakban, és egyébként 
van egy ilyen speciális helyzet, ezekre a szövetségeknek egyébként van szabályzatuk, tehát 
sajnos ez egy élő helyzet, amikor megszűnik egy szakosztály, akár egy egyesület.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
 
FAZEKAS ATTILA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Pontosan az van benne és 

pont azért, hogy azonnal igazolhatóvá válik, függetlenül az átigazolási időszaktól, és pont ez 
szolgálja azt, amit alelnök úr mond. 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Két különböző dolog. 
 
FAZEKAS ATTILA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem, nem, mert a kettő az 

abszolút egymáshoz kapcsolódik, az egyik nincs a másik nélkül, pont ez a lényeg. 
 
ELNÖK: Játékengedély nélkül nem lehet átigazolni egy sportolót, mert nem fog tudni 

játszani, ha át is igazolják sem.  
Kérdezem képviselőtársaimtól, hogy a 4-es ajánlási számon szereplő indítványt ki az, 

aki támogatja. (Szavazás.) 2. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 15. Köszönöm szépen. A 
bizottság egyharmada sem támogatja. 

Most több indítvány együttes szavazását szeretném majd kérni, és azt is kérem a 
minisztérium részéről is, és majd nyilván előterjesztőként is állást foglalok ez ügyben, hogy 
Tapolczai Gergely képviselőtársunk összes indítványáról együttesen mondjunk álláspontot, 
hiszen egy témakör köré kapcsolódik az összes indítvány. Ilyen alapon tehát együttes 
szavazást kérnék majd az 5-ös, 6-os, 10-es, 15-ös, 21-es és 31-es pontokról, ezek mind 
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ugyanazt a területet érintik. És külön szavazást szeretnék majd kérni a 13-as, 14-es, 18-as és 
19-es pontokról.  

Tehát arra kérem majd az államtitkár urat, hogy elsőként az 5-ös, 6-os, 10-es, 15-ös, 
21-es és 31-es pontokról mondjon álláspontot, illetve indokolja azt, hogy mi az álláspontjuk, 
hogyan alakult ki.  

 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ezeket 

ebben a formában nem, de további egyeztetés után látunk arra módot, hogy ezt a 
szellemiséget egy más szövegkörnyezetben el tudjuk fogadni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselő urat, hogy ezt a javaslatot így el 

tudja-e fogadni, vagy van-e esetleg valami véleménye ezzel kapcsolatban.  
 
TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): Köszönöm a szót. Én is elfogadom a további 

egyeztetés utáni finomított módosítást. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Így magam előterjesztőként is ebben a formában nem 

támogatom ezeket az indítványokat, de én is azt gondolom, hogy további egyeztetéssel 
megtaláljuk azt a módot, amellyel a törvényt, a képviselő úr kezdeményezésének szellemében 
lehet módosítani, és ez gyakorlatilag azt a területet tudja segíteni, amelyre irányult az 
indítvány.  

Kérdezem, hogy az együttes szavazás során, tehát az 5-ös, 6-os, 10-es, 15-ös, 21-es és 
31-es ajánlási számon szereplő indítványokat ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 2. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 15. Köszönöm. A bizottság 15 tartózkodás mellett nem támogatja 
így ezeket az indítványokat.  

Vegyük külön szavazásra szintén Tapolczai Gergely képviselő úr indítványait, 13-as 
ajánlási számon elsőként. 

Kérdezem a minisztérium álláspontját. 
 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Előterjesztőként én is támogatom az indítványt.  
Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja Tapolczai Gergely képviselő úr 

indítványát. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. Egyhangú 
döntésével a bizottság támogatja az indítványt. 

A 14-es ajánlási számon szintén Tapolczai Gergely képviselő úr indítványáról 
kérdezem a minisztérium álláspontját. 

 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Előterjesztőként én magam is támogatom. 
Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Köszönöm. 

Ellenvélemény? Tartózkodás? (Szavazás.) Nem volt. Egyhangú döntésével a bizottság 
támogatja a képviselő úr indítványát. 

A 18-as ajánlási számon szintén Tapolczai Gergely képviselő úr indítványáról 
kérdezem a minisztérium álláspontját. 
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SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 
Támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Előterjesztőként én magam is támogatom. 
A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) 

Köszönöm szépen. Ellenvélemény? Tartózkodás nem volt, egyhangú döntésével a bizottság 
támogatja. 

És végül 19-es ajánlási számon Tapolczai képviselő úr indítványa. 
 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A minisztérium támogatja. Előterjesztőként támogatom. A bizottság tagjait 

kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt, 
a bizottság egyhangú döntésével támogatta Tapolczai Gergely képviselő úr indítványát. 

Haladjunk tovább a sorban, a 7-es ajánlási számon Apáti István és Szilágyi György 
képviselő urak indítványa szerepel. 

Kérdezem a minisztérium álláspontját. 
 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk, mert ez már szabályozva van a jelenleg hatályos jogszabályban. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én magam sem támogatom előterjesztőként. 
Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) 2. Ki az, 

aki nem támogatja? (Szavazás.) 15. Köszönöm szépen, a bizottság egyharmada sem 
támogatja. 

8-as ajánlási számon Apáti István és Szilágyi György képviselő urak indítványa 
szerepel. 

Kérdezem a minisztérium álláspontját. 
 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Előterjesztőként én magam is támogatom az indítványt. 
Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Ellenvélemény? Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás és 16 igen szavazat mellett a 
bizottság támogatta az indítványt. 

9-es ajánlási számon Szilágyi György képviselő úr indítványa szerepel.  
Kérdezem a minisztérium álláspontját. 
 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Előterjesztőként én magam sem támogatom. Képviselő 

úr jelzi, hogy szólni kíván. (Szilágyi György: Csak indoklást szeretnék kérni.) Indoklást 
kérünk a minisztérium képviselőitől. 

Államtitkár úr! 
 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Így 

működik, jelen pillanatban így működik ez a rendszer, és így is fog működni.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 4. Ki az, 

aki nem támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodás? (Szavazás.) Tehát 4 igen, 1 tartózkodás, 12 
nem szavazat mellett a bizottság egyharmada sem támogatja az indítványt. 

11-es ajánlási számon Kukorelly Endre képviselő úr indítványa szerepel. 
 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A minisztérium támogatja. Én magam előterjesztőként szintén támogatom. 
Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) 

Köszönöm. Ellenvélemény? Tartózkodás nem volt, a bizottság egyhangú döntésével 
támogatta a képviselő úr indítványát. 

12-es ajánlási számon Szilágyi György képviselő úr indítványa szerepel. 
 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatja, de egy kapcsolódóval esetleg igen, de erre a válasz nem. 
 
ELNÖK: Tehát ebben a formájában a minisztérium nem támogatja, kapcsolódó 

módosító indítvánnyal tudja támogatni. 
Képviselő úr, van-e hozzáfűznivalója? (Jelzi, hogy nincs.) 
 
ELNÖK: Köszönöm. Előterjesztőként így ebben a formában én magam sem 

támogatom. 
Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) 2. Ki az, 

aki nem támogatja? (Szavazás.) 13. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2. A bizottság 
egyharmada sem támogatja. 

16-os ajánlási számon Kukorelly Endre képviselő úr indítványa szerepel. 
 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A minisztérium nem támogatja. Az előterjesztő sem támogatja.  
Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) 3. Ki az, 

aki nem támogatja? (Szavazás.) 12. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2. A bizottság 
egyharmada sem támogatja. 

17-es ajánlási számon Szilágyi György képviselő úr indítványa szerepel. 
 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk, és ez így ebben a formában nem tud működni, ez nem passzol a hatályos 
jogszabályokkal. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr kért szót, öné a szó. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Véleményünk szerint még mindig 

fenntartom azt a véleményemet, amit fenntartottam az általános vita során is, hogy a Sport 
Állandó Választottbíróság a MOB égisze alatt működik, tehát, ha a MOB elnöksége választja 
meg, akkor az olyan esetekben, amikor a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Olimpiai 
Bizottság tagjai között és kapcsolatos jogvitákban nem biztos, hogy megfelelő ez az állapot. 
Hiszen a függetlenségét nem hiszem, hogy az garantálja, hogy a választottbíróság teljes 
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mértékben a MOB égisze alatt működik, a MOB-tól kap mindenféle felhatalmazást és a MOB 
határozza meg a Sport Állandó Választottbírósággal kapcsolatos dolgokat. Nem tudom, hogy 
fog dönteni teljesen függetlenül és részrehajlás nélkül ezekben az esetekben. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e ezzel kapcsolatban kiegészítés? Államtitkár úr! 
 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A bíróság a 

hatályos jogszabályokkal ez nem paralel. A másik az, hogy a civil szervezeteknek ugye van 
egy közgyűlése, a közgyűlés megválaszt egy elnökséget, meg egy felügyelő bizottságot, 
mégis a felügyelő bizottság ellenőrzi egyébként ott az elnökség munkáját. És ez meg egy 
hasonló típusú történet az egész sport civilikumára, ez nem a MOB-nak lesz a fiókcsapata 
ilyen értelemben, hanem ez egy önálló testület lesz, ami sem a MOB-nak, sem pedig a 
minisztériumnak nincsen alárendelve, hanem tőle függetlenül működik, és a jogszabályok 
alapján, a hatályos jogszabályok alapján működik.  

 
ELNÖK: Tehát eddig is ugyanez működött, csak eddig a Nemzeti Sportszövetség 

égisze alatt, de ugyanúgy a civilek választották, a civilek állították össze a működésével 
kapcsolatban, ha jól tudom. 

 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A Nemzeti 

Sportszövetség égisze alatt működött önállóan. 
 
ELNÖK: Soha nem volt ezzel kapcsolatban egyetlen kifogás, ami a kormányhoz 

érkezett volna, tehát egy jól működő rendszerről beszélünk. 
Képviselő úr, öné a szó. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Ha már említette az államtitkár úr, 

akkor igen, ez felmerült az általános vitán is, nem én vetettem fel, de az, hogy a MOB-nál 
például a felügyelő bizottságot és a független könyvvizsgálót a MOB jelöli ki és a MOB 
fizeti, ez felmerült aggályként, mert igen, ellenőrzésként nem biztos, hogy az a 
legmegfelelőbb, ha ez így működik. Véleményem szerint lehet, hogy az államtitkárságnak 
felül kell vizsgálni ezt a helyzetet és meg kell nézni, hogy az ellenőrzés az valóban megfelelő-
e ebben a formában. Lehet, hogy ez így működött, kérdés, hogy ez megfelelő működési 
forma-e a jövőre nézve, és megfelelő garanciákat és megfelelő ellenőrzést tartalmaz-e. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja Szilágyi képviselő úr 

indítványát. (Szavazás.) 2. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 15. Köszönöm. A bizottság 
egyharmada sem támogatja. 

20-as ajánlási számon Varga László képviselő úr indítványa szerepel. 
Kérdezem a minisztérium álláspontját. 
 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Előterjesztőként én magam sem támogatom. Ugye ez 

pillanatnyilag ezzel analóg, tehát a fogadási vagy a szerencsejáték-bevételek szétosztása azt 
gondolom, hogy a szövetség hatáskörébe kell, hogy tartozzon. Tehát a törvény arról 
rendelkezhet, hogy melyik szövetség kapja, de szerintem olyan részletig nem érdemes 
lemenni, amely magát a felosztásának az elveit meghatározza. Ahogy a közvetítési 
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jogdíjaknak a szétosztásáról is az MLSZ elnöksége dönt a klubok javaslata alapján, 
gondolom, hogy ebben az esetben is ugyanez a megoldás lesz, tehát lehetőségük van arra a 
csapatoknak, hogy indítványozzanak egy ilyen típusú felosztást, de ezt azt gondolom, hogy 
nem törvényi szinten kell szabályozni. 

Horváth képviselő úr kért szót, öné a szó.  
 
HORVÁTH ANDRÁS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Ugyan Varga 

képviselőtársunk már nem tagja a bizottságnak, de szeretnék a nevében vagy a megbízásából 
szólni. Ez a módosító indítvány azért készült, hogy a kisebb lobbierővel rendelkező, főleg 
másodosztálybeli, tehát NB II-es csapatok is valamilyen pluszforráshoz tudjanak jutni ebből a 
totóbevételből, úgyhogy én szeretném megkérni a bizottság tagjait, ha lehet, akkor 
támogassák. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm képviselő úr. Az elvvel egyébként én magam is egyetértek, tehát 

én is azt gondolom, hogy ebből az NB II-es kluboknak is kell részesülniük. Az MLSZ 
elnöksége, miután én tagja vagyok az MLSZ elnökségének, már tárgyalt a jövő évi közvetítési 
jogdíjak szétosztásáról, és abban is egyébként olyan állásfoglalása van az elnökségnek, hogy a 
korábbi gyakorlathoz képest jóval magasabb támogatást kell az NB II-es kluboknak is adni, 
tehát ilyen módon ezzel egyezik az álláspontunk. De én azt gondolom, hogy ez nem törvényi 
szintű szabályozás kérdése. 

Kérdezem képviselőtársamtól, hogy ki az, aki Varga László képviselő úr indítványát 
támogatja? (Szavazás.) 4. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodott? (Szavazás.) 
1. Tehát a bizottság egyharmada sem támogatja.  

A 23-as ajánlási számon Kukorelly Endre képviselő úr módosító indítványa szerepel. 
Kérdezem a minisztérium álláspontját. 
 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Előterjesztőként én magam sem támogatom. Kérdezem a bizottság tagjait, ki 

az, aki támogatja az indítványt! (Szavazás.) 3. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12. Ki 
az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2. Tehát a bizottság egyharmada sem támogatja. 

A 22-es ajánlási számon nem szavaztunk még Tapolczai Gergely képviselő úr 
indítványáról.  

Kérdezem a minisztérium álláspontját. 
 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. Abban a csomagban van, ami az első témakör. 
 
ELNÖK: Igen, csak abban a csomagban nem szerepelt, mert két módosító indítvány 

került külön benyújtásra. Én magam sem támogatom előterjesztőként.  
Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja az indítványt. Tehát a 22-es ajánlási 

számon Tapolczai Gergely képviselő úr indítványáról kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az 
indítványt, kérem, hogy jelezze! (Szavazás.) 3. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 14. Volt-e 
ellene valaki? (Nincs jelzés.) Senki. A bizottság nem támogatja az indítványt. 

24-es ajánlási számon Kukorelly Endre képviselő úr indítványa szerepel. 
Kérdezem a minisztérium álláspontját. 
 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Előterjesztőként én magam sem támogatom. 
Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) Senki sem 

támogatja. 
25-ös ajánlási számon Apáti István, Zakó László és Szilágyi György képviselő urak 

indítványa szerepel.  
 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Elnézést kérek, képviselő asszony, 3 tartózkodással. Megkérdezem, hogy ki 

az, aki ellene szavazott? (Szavazás.) 12. Köszönöm szépen. Tehát nulla igen, 3 tartózkodás és 
12 nem szavazat mellett a bizottság nem támogatja az indítványt. 

25-ös ajánlási számon Apáti István, Zakó László és Szilágyi György képviselő urak 
indítványa szerepel. 

Kérdezem a minisztérium álláspontját. 
 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk, mert ez egy szabályozott kérdés, tehát ne duplikáljunk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr kér szót, öné a szó, alelnök úr. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Szeretném megkérdezni, hogy hol van szabályozva, 

mert ezt nem találtam sehol a törvényben. Tehát akkor, ha valaki a pályafutása során egyszer 
már az életjáradékra jogosult, és utána mégis elköveti ezt a cselekményt, akkor ez hol van 
szabályozva, mert véleményem szerint csak a Btk.-ban történő dolgoknál válik érdemtelenné, 
tehát én ezzel nem találkoztam, hogy ha doppingvétséget követ el, akkor az is beletartozna 
ebbe a körbe. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Főosztályvezető-helyettes úr jelzi, hogy ő válaszolna. 
 
FAZEKAS ATILLA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. A jelenleg hatályos szabály ennél még szigorúbb, mint amit alelnök úr javasolt 
volna. A jelenleg hatályos szabály szerint, aki elveszíti a járadékra jogosító helyezését, attól 
még utólag is akár vissza lehet vonni. Most gondoljunk csak Marion Jones esetére, akitől 
hosszú évekkel az érmének a megszerzését követően vonták vissza a juttatásait és minden 
azzal kapcsolatos elismerést, úgyhogy a hatályos törvénybe már mi is átvettük az athéni 
eseményeket követően.  

Mondom még egyszer, nem csak arról van szó, hogy aki doppingolás miatt 
érdemtelenné válik, attól elvesszük egyébként a jövőre nézve a járadékot, hanem egyébként 
már korábban megszerzett események után kapó, vagy valakinek, aki járadékot kap, attól is 
meg lehet vonni ilyen jogcímen. Tehát ez ilyen formában van benne a hatályos jogszabályban, 
hogy aki egyébként járadékot kap, és a helyezését utóbb elveszi tőle a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottságnak a határozata alapján a Magyar Olimpiai Bizottság, attól a járadékot meg kell 
vonni, tehát ez így szerepel a hatályos törvényben.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Alelnök úr kért még szót. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Csak egy mondat. Természetesen, ha elveszik a 

helyezését, akkor igen. Mi történik akkor, amikor nem veszik el a helyezését, és mi történik 
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azokkal a sportszakemberekkel, mi történik azokkal az edzőkkel, aki lehet - nyilván egy 
edzőnek sokkal hosszabb a pályafutása, mint mondjuk egy sportolónak -, hogy mondjuk 5, 6, 
8, 10 év múlva követ el ilyen vétséget, nem hiszem, hogy akkor az ő versenyzőjének, aki 10 
évvel ezelőtt volt, megvonnák a dolgokat. Tehát mi történik ebben az esetben? Az érthető 
egyértelműen, ha elveszik tőle a helyezését, de mi történik akkor, amikor nem veszik el tőle a 
helyezését, mert nem azzal kapcsolatos az ügy, hanem egy hosszabb távú dologról van szó, 
ezt én nem látom szabályozva, de lehet, hogy csak én nem látom.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja a 

módosító indítványt. (Szavazás.) 2. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 15. A bizottság 
egyharmada sem támogatja az indítványt. 

A 26-os ajánlási számon szintén Apáti István és Szilágyi György képviselő urak 
indítványa szerepel. 

Kérdezem a minisztérium álláspontját. 
 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem, mert 

az ártatlanság vélelme sérül ebben a tekintetben.  
 
ELNÖK: Így nem sérül ezzel. 
 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tehát nem 

sérül azzal, hogy az eljárás megindításával egyidejűleg a járadék folyósítása felfüggesztésre 
kerül. 

 
ELNÖK: Így van. Köszönöm szépen. Alelnök úr, indokolná, öné a szó. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Ezzel vitatkoznék, hogy sérül, vagy nem sérül az 

ártatlanság vélelme, hiszen itt is a következő eset állhat fent. Megvonják valakitől csak azért, 
mert ő büntetőeljárás alá került, tehát nincs jogerős bírósági ítélet. Már magában szerintem 
ezzel sérül az ártatlanság vélelme, hiszen nincs jogerős bírósági ítélet Magyarországon, a 
jogerős bírósági ítéletek kimondása után szoktak retorziókat alkalmazni.  

Vegyünk egy alapot, egy idősebb életjáradékban részesülő olimpiai bajnokról van szó. 
Az eljárás alatt, mielőtt a bíróság meghozná a döntést, ne adj’ isten véletlenül meghal, akkor 
hiába hoz a bíróság felmentő ítéletet, önök már nem fogják tudni ezt a járadékot neki 
visszaadni, és nem tudják visszaadni azt a lehetőséget sem, hogy őt megszégyenítették azzal, 
hogy elvonták tőle ezt a járadékot. Tehát véleményem szerint, és erre megint csak hétköznapi 
példákat hadd mondjak. Most van folyamatban egy olyan ügy, ahol az iskolaigazgató 
bántalmazott egy gyermeket, eljárás folyik ellene, az iskolaigazgató a mai napig a posztján 
marad, mert az a döntés született, hogy az ártatlanság vélelme kijár neki, amíg nem hoznak 
jogerős ítéletet, addig nem függesztik fel az állásából. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e erre a minisztérium képviselői közül valaki 

reagálni. 
 
FAZEKAS ATTILA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Csak nagyon röviden, elnök 

úr. Köszönöm szépen. Erre az az álláspontunk, hogy egyébként pont az előző, alelnök úr által 
tett felvetéssel egyébként egyetértve, hogy minél szigorúbban lépjünk fel a dopping ellen, ez 
pont azért született, hogy már az eljárás alatt is fel kelljen függeszteni. Tudniillik akkor, 
amikor már egy bírósági szakba elér egy büntetőügy, akkor azért ott már legalább a 
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megalapozott gyanú fennáll, és egyébként, ha bebizonyosodik az ártatlansága, akkor pedig 
kamattal növelt értékben kell visszafizetni részére a járadékot, úgyhogy ezért nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Ha menet közben netalántán az történik, hogy elhalálozik, nyilvánvaló a 

családja vagy örökösei kapják meg. 
 
FAZEKAS ATTILA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): És egyébként ezt pedig az 

államtól egy ilyen ajándék jellegű juttatásként definiáljuk, nem pedig ilyen szociális 
ellátásként, úgyhogy azért sem.  

 
ELNÖK: Egyetlenegy gondolat még, elnök úr. 
 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Egy 

mondattal hadd egészítsem ki. Azért én úgy gondolom, hogy, akik példaképek és példaképpé 
emeljük őket ezzel a járadékkal, más erkölcsi mércével kell rájuk tekinteni, mint az utca 
emberére, tehát én úgy gondolom, hogy ez is benne van ebben a történetben. 

 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. 
Alelnök úr, még utoljára. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Csak arra a felvetésre, hogy ajándékként kapja az 

államtól ezt a dolgot. Ez is élő példa, hiszen a kormánypárt pont most szavazta le nem is 
olyan régen azt a jobbikos javaslatot, amikor azt mondtuk, hogy aki börtönben van, aki 
jogerősen tölti a büntetését, az ne kaphasson az államtól semmiféle segélyt. Önök leszavazták 
ezt, ez azt jelenti, hogy büntetett előéletű embernek sokkal több joga van ebben az országban 
önök szerint, mint annak, aki ennek az országnak már szerzett dicsőséget, mert 
sportpályafutása során jogosult lett arra, hogy járadékot kapjon. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Nem tartozik alelnök úr megjegyzése a tárgykörhöz, úgyhogy azt gondolom, 

hogy ez egy másik fórumra illendő.  
A 26-os ajánlási számon szereplő indítványról szavaznánk. Ki az, aki támogatja az 

indítványt? (Szavazás.) 2. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13. Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 1. Köszönöm szépen. A bizottság egyharmada sem támogatja. 

A 27-es ajánlási számon szintén Apáti István, Zakó László és Szilágyi György 
képviselő urak indítványa szerepel. Ebben az ajánlási pontban megfogalmazott módosítás 
összefügg a 25-ös ajánlási pontban már leszavazott indítvánnyal.  

Kérdezem, hogy mi a minisztérium álláspontja. 
 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem, mert 

ez szabályozott kérdés. 
 
ELNÖK: Így van. Én magam sem támogatom. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki 

támogatja az indítványt. (Szavazás.) 1. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2. A bizottság egyharmada sem támogatja. 

A 28-as ajánlási számon Varga László, Horváth András és Pál Béla képviselő urak 
indítványa szerepel.  

 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Én magam előterjesztőként szintén támogatom.  
Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) 15. Ki az, 

aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság támogatja az indítványt.  
29-es ajánlási számon Szilágyi György képviselő úr indítványa szerepel, amely 

összefügg a 12-es ajánlási számon már leszavazott indítvánnyal.  
Kérdezem a minisztérium álláspontját. 
 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én előterjesztőként szintén nem támogatom. 
Gyakorlatilag a 12-es ajánlási számon szereplő indítvány kapcsán erről már 

beszéltünk, hogy a vagyontörvény rendezi ezt a kérdést. Nem tudom, hogy van-e ehhez képest 
további kiegészítése a minisztérium képviselőinek. (Nincs jelzés.) Nincs. Köszönöm szépen.  

Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 2. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 15. Ki az, aki tartózkodott? A bizottság egyharmada sem támogatja. 

A 30-as ajánlási számon Apáti István, Zakó László és Szilágyi György képviselő urak 
indítványa szerepel. 

Kérdezem a minisztérium álláspontját.  
 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. Egyrészt ez egy elég hosszú időtartam, másrészről pedig a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekkel való összhang miatt úgy gondoljuk, hogy indokolt a 15 év.  

 
ELNÖK: Itt arról beszélünk, hogy a törvényben jelenleg szabályozott 15 éves 

elidegenítési tilalmat emelné 25 évre képviselő úr indítványa. Én magam sem támogatom 
előterjesztőként, azt gondolom, hogy az eddigi gyakorlat is jól működött és védhetőek voltak 
a sportcélú ingatlanok. 

Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) 2. Ki az, 
aki nem támogatja? (Szavazás.) 13. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2. A bizottság 
egyharmada sem támogatja.  

A 31-es ajánlási számon szereplő Tapolczai Gergely képviselő úr által benyújtott 
indítványról már szavaztunk. 

A 32-es ajánlási számon Becsó Zsolt képviselőtársunk kitűnő indítványa szerepel.  
 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A minisztérium támogatja. Az előterjesztő támogatja. 
Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) 14. Aki 

nem támogatja? (Szavazás.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 3. Tehát 14 igen, 3 tartózkodás 
mellett a bizottság támogatja. 

A 33-as ajánlási számon szintén Becsó Zsolt képviselő úr indítványa szerepel, amely 
összefügg a 35-ös ajánlási számon szereplő indítvánnyal, tehát azt kérem, hogy a kettőről 
egyben szavazzunk. 

Kérdezem a minisztérium álláspontját. 
 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk, kapcsolódóval esetleg. 
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ELNÖK: A minisztérium azt mondja, hogy kapcsolódóban kívánja a 33-ast, illetve a 
35-öst. Előterjesztőként én is azt gondolom, hogy ezen még érdemes finomítani, de maga az 
elv támogatható, ezzel az indítványt pillanatnyilag én nem támogatom. 

Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) 3. Ki az, 
aki nem támogatja? (Szavazás.) 1. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 13. A bizottság 
egyharmada sem támogatja. 

A 34-es ajánlási számon Becsó Zsolt képviselő úr indítványa szerepel. 
Kérdezem a minisztérium álláspontját. 
 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A minisztérium támogatja. Az előterjesztő támogatja. Kérdezem a bizottság 

tagjait, ki az, aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) 14. Ellenvélemény? Nincs. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság támogatja az indítványt. 

A 36-os ajánlási számon Becsó Zsolt képviselő úr indítványa szerepel. 
Kérdezem a minisztérium álláspontját. 
 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Előterjesztő támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki 

támogatja az indítványt. (Szavazás.) 14. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodott? 
(Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság támogatja az indítványt. 

És végül utolsóként Tapolczai Gergely indítványa szerepel, amely a 22-es ajánlási 
számon szereplő indítvánnyal összefüggésben, ott leszavazásra került korábban. 

 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ugyanúgy 

nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A minisztérium ezt a formáját sem támogatja; előterjesztő sem támogatja. 
Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) 4. 

Köszönöm szépen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 
13 tartózkodással a bizottság egyharmada sem támogatja az indítványt. 

Zakó László képviselő úr, öné a szó. 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Én feszülten követtem itt az eseményeket, de úgy vettem 

észre, hogy a 36-os ajánlási pontról nem szavaztunk. 
 
ELNÖK: Becsó Zsolt képviselő úr indítványáról most szavaztunk ez előtt. A 35-ösről 

nem szavaztunk külön, mert a 33-assal együtt szavaztunk.  
Kérdezem, hogy van-e további észrevétel a módosítókkal kapcsolatban. (Nincs jelzés.) 

Nincs. Köszönöm szépen a kormány képviselőinek a megjelenését és együttműködését. Az 
egyes napirendi pontot lezárjuk. 

A szakképzésről szóló törvényjavaslat (T/4919. szám) (Általános vita) 

Áttérünk a 2-es napirendi pontra, amely a szakképzésről szóló törvényjavaslat 
általános vitára való alkalmasságáról szól. 
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Megkérem az előterjesztőket, hogy fáradjanak az asztalhoz, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium képviseletében dr. Odrobina László főosztályvezető úr, Mátyus Mihály 
osztályvezető-helyettes és Kész Tibor referens urak. 

Kérdezem a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőit, hogy van-e a 
törvényjavaslattal kapcsolatos szóbeli kiegészítésük. 

 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nincs. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a törvényjavaslattal 

kapcsolatban mi az álláspontjuk. 
Zakó László képviselő úr. 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Elnézést, elnök úr. Csak a Házszabály vonatkozó 

passzusára hivatkozom, hogy az előterjesztőnek bizottsági ülésen kötelessége röviden 
indokolni az előterjesztést. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Képviselő úr kérése alapján kérdezem az előterjesztőket, hogy kívánnak-e 

rövid indoklást mondani a törvényjavaslat mellé. 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ha igény van rá, akkor 

persze megtesszük. 
 
ELNÖK: Kérjük, hogy röviden tegyék meg. 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Hány percben? 
 
ELNÖK: Három. 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó. Köszönöm.  

DR. ODROBINA LÁSZLÓ (NGM) szóbeli kiegészítése 

DR. ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A szakképzési törvény, 
ami a parlament előtt áll, elsődleges célként a duális rendszer kiterjesztését tűzte célként maga 
elé. Egyrészt a foglalkoztathatóság javítását, illetőleg a szakképzésnek a hatékonyabb 
rendszere kiépítését. Ezen célok megvalósításának eszközei, döntően csak felsorolásszerűen, a 
szakiskolai képzés jelenleg kettő plusz kettőről döntően három évesre való átalakítása. Azt 
hangsúlyozom, hogy ez nem kizárólagos, hanem csak elsősorban egy elsődleges preferencia. 
A szakközépiskolák jelenlegi rendszere, amelyben négy évig csak szakmai alapozás volt, és 
négy év után egy általános érettségi következett, és a negyedik év, az érettségi után 
következett a szakma, a szakképző egy, vagy általában inkább kettő évfolyam. Ez úgy alakul 
át, hogy a szakközépiskolák négy évfolyamán, a 9-12 osztályán is van már szakmai képzés, 
ennek következtében a szakirányváltás esetén a kétéves képzésből egyéves képzés lesz, ezzel 
rövidül a képzési idő.  

A törvénytervezet előtérbe helyezi az átjárhatóságot, a visszakapcsolódásnak a 
lehetőségeit is, amennyiben a szakiskolai végzettséggel rendelkező számára érettségi 
szerzését egységesen, szabályozottan és könnyebben teszi elérhetővé, egységesen két év alatt 
tud jutni a szakiskolai végzettséggel rendelkező ember érettségihez.  

A törvény megteremti az OKJ átalakításának kereteit is, ami alatt azt értjük, hogy a 
jelenlegi 422 kimenetből jóval kevesebb számú alapszakmát hoznánk létre, szélesebb 
szakmákat hoznánk létre. Ennek a célja az, hogy minél több helyen el tudjanak helyezkedni a 
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végzettek a munkaerőpiacon. Ezzel együtt egységesítenénk az iskolákban folyó tanítást, 
amennyiben országos szakképzési kerettanterveket adnánk ki, amit az iskolákban kötelező 
oktatni. Ezek a kerettantervek a gyakorlati képzést is szabályozzák, nem csak az iskolákban 
folyó részét, hanem a cégeknél folyó részét is, ezzel mozdítva elő az általános azonos szint 
megteremtését. 

A tanuló szerződésrendszerét kiterjeszti az előterjesztés. Olyan intézmények is 
köthetnek tanulószerződést diákokkal, amelyek: szociális, egészségügyi intézmények eddig 
nem voltak rá képesek. A tanuló szerződésrendszerének a működtetésében a kamarára 
kívánunk nagyobb és hatóságibb szerepet bízni.  

Egy további újítás, hogy a szakképzés, a szakmai vizsgáztatás rendszerében elválik 
egymástól a képző intézmény és a vizsgabizottság, ezzel szintén a szakmai vizsgák 
egyenszilárdságát és objektivitását kívánjuk erősíteni, tehát a képzőintézmény tanárai nem 
vesznek részt a vizsgáztatáson. A vizsga az eddigi hosszú, sokszor 5-10 napig elhúzódó 
helyett egy komplex vizsgára kerül sor, ahol egy tevékenység alapján kell megítélni, hogy a 
diák képes-e adott szakmából végzettséget szerezni. 

Egy fontos momentum még a tiszkek átalakítása. Ugye a tiszkek jelenleg elméletileg 
kétféle modellben működnek, ebből öt működik, de igazából az ötből meglátásunk szerint, 
egy az, ami működőképes, efelé szeretnénk elvinni a rendszert, amennyiben a tiszkekben 
létező állami vagy önkormányzati intézményeket egységesen fenntartónként össze kívánjuk 
vonatni a fenntartóval, az állami intézményfenntartóval. 

A beiskolázási számokat az eddigi regionális szint helyett megyei szinten kívánjuk 
meghatározni, tehát nem regionális bizottságok lesznek, hanem megyei bizottságok, amelyek 
javaslatot tesznek, és a miniszter határozza meg a beiskolázásnak a pontos számait. 

Még két dolgot emelnék ki. Egyik a pályaorientáció fontossága és kötelező érvénye, 
illetőleg a pályakövetés, ami alapján meg tudjuk később vizsgálni, hogy jó irányba megy-e a 
rendszer.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. 
Kérdezem a bizottság tagjaitól, kinek van észrevétele, véleménye. 
Pál Béla képviselő úr, öné a szó. 

Kérdések, vélemények 

PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Az előterjesztő úr összefoglalta a 
törvény súlypontjait. Azt gondolom, hogy a Magyar Szocialista Párt jelen lévő képviselői 
szükségesnek tartják ezt a törvényjavaslatot, hiszen már régóta beszéltünk ebben a 
bizottságban is arról, hogy szükség van a szakképzés korszerűsítésére. Ugyanakkor hadd 
mondjam el azt is, hogy a jelenleg beterjesztett törvénnyel kapcsolatban vannak aggályaink, 
mint ahogy szó volt róla, átalakul a képzés időtartama is számos ponton. Nem vagyunk arról 
meggyőződve, hogy az a gyakorlati képzés, amelyről ebben a bizottságban is többször szót 
váltottunk és azt ösztönöztük, hogy főként a turizmus területén működő szakmák, mint 
például a vendéglátás, az éttermi szolgáltatás, a szálloda, vagy az utazási iroda mind-mind 
olyan területek, ahol szükség lenne nagyobb időtartamú és pontosabb gyakorlati képzésre, 
hogy mire kikerülnek a gyerekek az iskolából, több gyakorlati ismerettel legyenek 
felvértezve. Most ezen törvényjavaslat alapján nem vagyunk arról meggyőződve, hogy a 
gyakorlati képzés nagyobb hangsúlyt kap a szakképzés átalakításának rendszerén belül. 

Az a véleményünk, hogy célszerűbb lett volna, ha először tárgyaljuk ezt a 
törvényjavaslatot, és utána a szakképzési hozzájárulásról szóló törvénytervezetet, hiszen így 
most előfordulhat az az eset, hogy a gombhoz varrjuk a kabátot. Egyébként számos olyan 
pozitív törekvése van a törvénynek, például itt a kamarák bevonásával kapcsolatban, vagy a 
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pályaorientáció, a pályakövetés, a vizsgarendszer, amely természetesen részünkről is 
támogatandó. A törvénytervezethez be fogjuk nyújtani a módosító indítványainkat.  

Jelenleg azt tudom elmondani, hogy az általam elmondottak alapján jelenleg 
tartózkodni fogunk az általános vitára való alkalmasságnál, és természetesen a részletes vita 
végére annak alapján, hogy mennyiben fogadták be a módosító indítványunkat, döntünk majd 
arról, hogy megszavazzuk-e ezt vagy ellene szavazunk, tehát ma tartózkodunk az általános 
vitára való alkalmasságról. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További vélemények? 
Zakó László képviselő úr. 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Nem hoztam az előterjesztést magammal, de 

átfutottam és találtam olyan pontot benne, ami úgy szól, hogy iksz kérdést a köznevelésről 
szóló törvény melléklete szabályoz, amit most tárgyalunk, tehát ezek ilyen 
keresztbehivatkozások, amely eleve bizonytalanná teszi, hogy mit is fog tartalmazni a 
köznevelési törvényben az a melléklet, amire ez a törvényjavaslat hivatkozik. 

A másik, hogy aki nyitott szemmel jár, és iparos embert keres otthonába, egyáltalán 
bármilyen szakmunkát szeretne elvégeztetni, szomorú tapasztalatokkal gazdagszik. Ma 
gyakorlatilag - és e törvény-előterjesztése kapcsán - már 16 éves korban, főleg a renitensek 
kikerülnek a köznevelési hatókörből, mindenkit ösztönöznek az egyetem végzésére és a 
szakmunkás-réteg, mint olyan szépen elolvadt már Magyarországon. Ennek oka persze az is, 
hogy mindent egységesítenek, szabványosítanak és a tömegtermelésre átállva még az 
elromlott alkatrész javítására sem adnak sem lehetőséget, sem módot.  

A tiszkekkel kapcsolatban egy pénznyelőt látunk, a nagy összevonások eredménye 
mindig az, hogy a vízfejet szaporítjuk. A hatékonyságot helyezik előtérbe indokolásul, 
miközben pont ez sérül a legjobban, és azt kell, hogy mondjam, hogy a szakképzési idő 
rövidülése nem abban az irányban hat, amit szeretnénk elérni, mert úgy gondoljuk, hogy 
szakmát tanulni két év alatt sem lehet, legalább kétszer ennyi idő szükséges ehhez. Fontos is, 
mert ma Magyarországon ebben a globális világrendben kétkezi szakmai munkára egyre 
kevesebb szükség van, de mi ezt nem tudjuk elfogadni, úgyhogy mi az általános vitára 
bocsátást nem támogatjuk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Hadházy képviselő úré a szó. 
 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A 

gazdasági növekedésnek az egyik legkomolyabb akadálya a szakmai szervezetek és szakértők 
szerint pontosan a képzésben rejlő hiányosságok és problémák. Szerintem ez a 
legeslegfontosabb kérdés, hogy ezt a helyére tegyük, és éppen ezért a kormány a képzés teljes 
vertikumát újra kívánja fogalmazni, újra kívánja alkotni a szabályozást és a hatékonyságot 
rendkívül fontosnak tartja. De a hatékonyságon belül a minőséget szeretném kiemelni, tehát 
nem az a szándék, hogy hogyan lehet, mondjuk kevesebb pénzből ugyanazt a kérdést 
megoldani, hanem hogyan lehet az oktatás minőségén jelentős mértékben javítani.  

Nagyon sokszor lehet hallani külföldi befektetői körökből, hogy Magyarország azért 
vonzó, mert jók a foglalkoztatási kérdések, tehát képzett munkaerő van, de ebben kezdünk 
lemaradni. Tehát ilyen jelzéseket is kapunk, hogy azért jó-jó még mindig, de nem tudunk 
lépést tartani Európa más államaival, és előbb-utóbb elveszítjük ezt a pozíciónkat, ezt az 
előnyünket is. Azzal persze semmi formában nem lehet egyetérteni, hogy ugye egy korábbi 
miniszterelnök egy amerikai látogatásán azzal érvelt, hogy jöjjenek amerikai befektetők 
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Magyarországra, mert itt olcsó a munkaerő. Tiltakozik minden porcikám az ilyen típusú 
csábítástól, mert ez nagyon rossz és negatív az ország számára. 

Nem olyan túl régen hallgattuk meg Kovács Lászlót, a Magyar Vendéglátók 
Ipartestületének vezetőjét, elnökét, aki rámutatott arra, hogy bizony itt a szakképzésben 
nagyon komoly problémák vannak, és ő is hangsúlyozta azt, hogy az elméleti oktatás fontos, 
de mindezek mellett a gyakorlati oktatás az a lényeges. És nagyon fontos az, hogy jó 
kapcsolatok alakuljanak ki az oktatás szereplői és a hazai kis- és középvállalkozói szektor 
között, hogy ezt a szakmai hátteret ott tanulják meg, és olyan képzés történjen, amire valóban 
szükség is van.  

Ha elolvassuk ezt a törvényjavaslatot, akkor pontosan ezekre a kérdésekre szeretne 
választ adni és megoldást találni ez a törvényjavaslat, hogy hogyan lehet a munkavállalókat, a 
munkaerőpiac szereplőit bevonni ebbe a képzésbe, hogyan lehet a gazdaság igényeihez 
igazítani a képzés struktúráját és a többi kérdés is ugyanezt a célt szolgálja. Úgyhogy én azt 
gondolom, hogy végre egy olyan javaslat van előttünk, ami ezekre a kérdésekre megfelelő 
választ adhat, rajtunk múlik az, hogy esetleg még módosító javaslatokkal hogyan tudjuk ezt a 
kérdést továbbjavítani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. 
Kovács Ferenc képviselő úr jelzi, hogy szót kér, öné a szó. 
 
KOVÁCS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, a lehetőséget, elnök úr. Én 

úgy gondolom, hogy nagyon fontos törvényjavaslatot tárgyalunk most, és tényleg az van, 
hogy most van az a kabát, amihez meg kell keresnünk a gombot, és most lesz az a 
feltételrendszer felállítva ennek a törvénynek az elfogadása után, amely alapján visszakerül 
igazi értékére a szakmunkásképzés. 

Sajnálatos módon, gyakorlatilag 1996-tól teljesen más dimenziókat vett a 
szakmunkásképzés, mint amit az élet követelt, és úgy kerültek ki szakképzett emberek, 
iskolába járó gyerekek két év tanulás után a gyakorlati munkahelyekre, gyakorlati 
helyszínekre, hogy gőzük nem volt a szakmáról, mert csak az iskolából és tankönyvekből 
ismerhették meg. Én úgy gondolom, nagyon fontos az, hogy párhuzamosan zajlik majd ez a 
képzés, tehát a gyakorlati képzés, az elméleti képzés mentén, egymást kiegészítve tudnak 
szellemileg is tanulni a gyerekek, illetve a gyakorlati ismereteken keresztül a szakmának a 
csínját-bínját is megismerik.  

Zakó képviselő úrral vitatkoznék. A területi integrációs szakképzési rendszerek azért 
jöttek létre, hogy valóban koncentrálni lehessen azokat az erőket, azokat a technikai 
feltételeket, amelyeken keresztül a legmagasabb színvonalú tanműhelyeket tudjuk létrehozni, 
és ezeknek a tanműhelyeknek a felszerelése után optimálisan vannak kihasználva azok a 
nagyon, de nagyon drága gépek, amelyek ma már a XXI. században nélkülözhetetlen 
eszközei, segítői a szakmunkásoknak.  

És megyei elnöktársaim meg tudják erősíteni, hogy a másik nagyon fontos szempont a 
tiszkeknél, hogy gyakorlatilag azoknak a munkaadóknak, munkáltatóknak, akiknek a 
pénzéből működnek általában a szakképzési rendszerek, akik a szakképzési hozzájárulást 
fizetik, ezeknek a véleménye és az igénye alapján legyen a szakképzési formáknak a 
kiválasztása, illetve azoknak a szakmáknak a kiválasztása, amelyek egy-egy térségben, egy-
egy megyében, egy-egy régióban hosszú távon biztos megélhetést biztosítanak az ott 
szakmunkás bizonyítványt szerzőknek. Én úgy gondolom, hogy ahol ezt rendesen és korrektül 
szervezték, ahol kikérik folyamatosan a munkaadók, munkáltatók véleményét és ez alapján 
építik fel a képzési struktúrát, ott baj nem lehet. Én úgy gondolom, hogy nem véletlenek azok 
a fejlesztések, fejlődések, amelyek Magyarországon elsősorban a gépjárműipar területén 
létrejöttek, ugyanis ez mind-mind minősíti az itt folyó szakképzési rendszereket. És a területi 
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integrált szakképzési rendszereknek a legfontosabb eleme az, hogy a szakmunkásképzéstől 
akár az egyetemi diplomáig egységbe foglalva tudja kezelni a szakképzési igényeket, amelyek 
valóban a piac érdekeinek megfelelően kell hogy alakuljanak. 

Én úgy gondolom, hogy ennyi tiszkre valóban nincs szükség, az nonszensz, hogy 
vannak olyan megyék, ahol három tiszk is működik, van, ahol kettő. Szerintem minden 
megyében egyetlen egynek kellene működnie, és ez lenne az a lehetőség, amelyen keresztül 
amellett, hogy jó szakmunkásokat tudunk kibocsátani az ipar és a kereskedelem számára, 
valóban olyan rendszer jön létre, hogy ez maximálisan meg tud felelni az elkövetkező 
évtizedek elvárásainak is. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e további hozzászólási igény? (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja az általános vitára való 
alkalmasságot. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 12. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 2. Ki az, 
aki ellene szavaz? (Szavazás.) 3. Köszönöm szépen. Tehát a bizottság általános vitára 
alkalmasnak tartja a szakképzésről szóló törvényjavaslatot. 

Köszönöm szépen az előterjesztők részvételét. 
 
Áttérünk következő napirendi pontunkra, a 3-as napirendünkre, melyben 

meghallgatunk egy tájékoztatót a 2013-as nyári siketlimpia rendezési jogának a 
megrendezéséről. 

Még a szakképzési törvény kapcsán bizottsági előadó állítására van lehetőségünk. Én 
Hadházy Sándor képviselő urat javaslom, aki a bizottsági álláspontot képviseli a parlament 
ülésén. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. Van-e 
ellenvélemény? Tartózkodás? (Nincs jelzés.) A bizottság egyhangú döntésével döntött arról, 
hogy Hadházy Sándor adja elő a bizottság álláspontját. 

Van-e kisebbségi véleményre igény? (Pál Béla: Szerintem úgy, hogy kettébontva, ha 
lehet, elnök úr.) Tehát Pál Béla képviselő úr jelzi, hogy ő kisebbségi véleményt mondana, 
tehát a kisebbségi véleményt Pál Béla képviselő úr mondja a Ház előtt. Ki az, aki ezt 
támogatja? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény van-e? Tartózkodás nem volt. 
Egyhangú döntésével a bizottság kisebbségi előadót is állít Pál Béla képviselő úr 
személyében. Köszönöm szépen, akkor így zárjuk le a 2-es napirendi pontot és térjünk rá a 3-
as napirendre. 

Tájékoztató a 2013-as nyári siketlimpia rendezési jogáról. Előterjesztő: Gömöri 
Zsolt, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke 

Előterjesztőként Gömöri Zsolt úrnak, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökének adom 
meg a szót, aki egy rövid vetítéssel is segít minél több információt közvetíteni a bizottság 
tagjai felé. 

Elnök úr, öné a szó. 

Gömöri Zsolt elnök (MPB) prezentációja 

GÖMÖRI ZSOLT elnök (Magyar Paralimpiai Bizottság): Köszönöm. Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Először is engedjék meg, hogy hadd mutassam be segítőimet: Paku 
Melinda, a Sensation Event & Congress Kft. ügyvezetője, és Gódor László, a Magyar 
Hallássérült Sportszövetség ügyvezető elnöke.  

A kiküldött anyagot szeretnénk egy rövid összefoglalásban kiegészíteni. Ehhez egy kis 
prezentációt is készítettünk tekintettel arra, hogy az ügy volumene megérdemel annyi törődést 
részünkről, hogy nemcsak dokumentálva terjesszük elő, hanem összefoglalva is ismertessük a 
bizottsági tagokkal.  
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Szükségesnek tartunk először is néhány gondolatot az előzményekről. Görögország 
pályázta meg annak rendje és módja szerint a 2013-as eseményt, viszont a görög válság miatt 
a kormány visszalépett és új gyorsított eljárásban hívták fel a nemzetek figyelmét a 
lehetőségre. A pályázati feltételeknek megfelelően a Hallás és Sportszövetséggel összefogva 
elkészítettünk egy olyan anyagot, ami minden pontjában követte a pályázati kiírást. Itt olyan 
részletekre is ki kellett terjedni, ami a leendő tervezett időpont hőmérséklet átlagának 10 éves 
viszonylatát is bemutatja, tehát több száz oldalas anyagot kellett két hónap alatt 
összeállítanunk. 

Prezentációt tartottunk Rómában, az ICSD nemzetközi szervezetnek a közgyűlésén. A 
mi feladatunk és küldetésünk elsősorban az volt, hogy egy alternatívát nyújtsunk a sport 
ennek a területére; nem elsősorban pályázatként, hanem ajánlatként fogalmaztuk meg az 
anyagunkat, és merőben új gondolatokat is igyekeztünk belecsempészni.  

A siketlimpiáról hadd mondjak pár szót. Négyévente kerül ugyanúgy megrendezésre, 
az olimpiát, paralimpiát követő évben. A sérültségi specifikuma miatt nem része a 
paralimpiának, speciális eszközökre van szükség, tehát ezért külön játék formájában kerül 
megrendezésre. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság elfogadja és az olimpiai eszmének 
megfelelő világjátéknak ismeri el, az olimpizmus értékeit hordozza magában. 

Az anyagunk nemcsak egy írásos dokumentum, hanem már arculattervezéssel is 
elkészült. A világjátékoknak, tekintettel az előzményekre, egy olyan szlogent találtunk ki, 
hogy nemzetek összefogása a siketlimpia érdekében, hiszen szeretnénk a rendezésbe, a 
költségviselésbe, a felelősségvállalásba bevonni a résztvevő tagországokat is. Ezt 
természetesen támogatták és nagyon erős közgyűlési határozatot hoztak.  

A mi ajánlatunkban, ami eltérés volt, hogy minden nemzetnek szerepet kell vállalni 
elsősorban a költségviselésben, hiszen semelyik ország, főleg Európában, nem vállalhatja azt, 
hogy másfél évvel az esemény kitűzött időpontja előtt olyan költségvetési fejezetet tud 
felszabadítani, amivel a játékok gond nélkül megoldható. Ez eddig nem volt a rendszernek 
része. Nevezési díj nem volt előírás, tehát csak az odautazás költségét kellett a tagországnak 
fedezni. Ennek a gondolatiságnak majd a későbbiekben, ahol a költségvetési részét szeretném 
bemutatni, vissza fogok térni.  

A másik új elem, hogy magának a nemzetközi szervezetnek is egyfajta költségviselési 
hozzáállást kellene tanúsítani, hiszen a nemzeti szervezetnek kimondott érdeke az, hogy 
meglegyen ez az esemény tekintettel arra, hogy 2011-ben a siketlimpiai játékok, téli játékok 
elmaradtak, beláthatatlan következménye lenne, ha a nyári is elmarad. Magyarország ezzel 
szemben többet vállal. A mi ajánlatunkban az szerepelt, hogy nagyon tisztességes, korrekt és 
minden sportelvárásnak megfelelő létesítményi háttérrel megrendezzük a játékokat.  

A nyári siketlimpiának 2013-ban megcélzott időpontja augusztus 18 és 30. Nem 
véletlen, egy nemzeti ünnephez tudjuk csatolni azokat a feladatokat, amiket egy ilyen 
esemény során elvárásként fogalmaznak meg nemzetközi szinten. A kulturális és szórakoztató 
programok nem kerülnek nekünk többletfeladatba és költségbe, hiszen abban az időszakban 
Budapesten nagyon nyüzsgő az élet, a tűzijátéktól kezdve különböző vásárok és események 
tarkítják a programot.  

A siketlimpia központi helyei lennének a Papp László aréna és környéke, illetve a 
Margitsziget, az uszoda, a stadion, ez a két kiemelt helyszín lenne, a siketek központját 
viszont a Papp László arénához kötnénk.  

A siketlimpia megrendezésének előnyeiről mondok pár szót. A hátrányairól csak két 
szót tudok mondani, azt, hogy rendkívül költséges a jelenlegi helyzetünkben. De ha 
hozzávesszük azt, hogy világbajnokságokra, kiemelt sporteseményekre milyen támogatás van 
biztosítva, akkor volumenében mégsem olyan megrendítő ez, csak, mint új elem, és az 
esemény előtt másfél évvel belevágva tűnik ez kimagaslónak, 2017-ben jóval nagyobb 
költségvetésű rendezvényt tudunk megszervezni.  
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Az elsődleges társadalmi hatásokkal hadd kezdjem, hiszen a kormánynak is a sport 
stratégiai ágazat, kiemelt figyelmet fordít rá, előttünk volt nemrég a sporttörvény módosítás, 
tehát egy megújuló sportstruktúrában kell gondolkozni. Ennek az eseménynek a társadalmi 
tudatformálása rendkívül jelentős. Széles körben tudja népszerűsíteni a sportot, mi lehet ennél 
jobb, mint egy megváltozott képességű sportolónak a teljesítményén keresztül egy ilyen 
világjátékokon bemutatva azt, hogy igenis mindenki részére a sport elérhető és akár magas 
nemzetközi színvonalon is űzhető.  

Kiemelkedő sportdiplomáciai jelentősége van. Szeretném megjegyezni, hogy azzal, 
amit már eddig teljesítettünk, azzal is rendkívüli eredményeket értünk el, a nemzetközi 
szinten beküldött anyagról maximálisan elismerően szóltak. Pályázatunk forrását a Turizmus 
Zrt. biztosította. Az a szakértői anyag, amit összeállítottunk olyan intenzitással, hogy két 
hónap alatt ez a több száz oldalas anyag, már jó üzenet és kifejezésre is került nemzetközi 
szinten, hogy az az anyag, amit ők megkaptak, az már kellő biztosíték arra, hogy itt egy jól 
képzett, szakmai háttérrel rendelkező stáb áll. És meg kell mondanom 3 millió forint értékén 
nem tudtunk volna nagyobb nemzetközi reklámfelületet kapni, mint amit ezzel az üzenettel 
elértünk.  

Szintén nagyon fontos társadalmi hatás az olimpiai eszmének a jegyei, a sportolói 
rajongás, a kiemelt életút program, maga az, hogy a sportolóknak milyen lehetőségei nyílnak; 
és így az egészet összefoglalva egy olyan pozitív országimázs képnek a kialakítása, ami 
szerintem mindig jól jön. Európa közepén egy kis ország ilyen gyorsan felvállalva megrendez 
egy kiemelkedő eseményt, mutatni tudja rátermettségünket és azt, hogy valóban sportoló 
nemzet vagyunk.  

A nemzetgazdasági hatások elsődleges szempontja az, hogy 6000 fő külföldit tudunk 
megmozdítani és Budapestre hozni. Az itt tartózkodásuk 11 plusz 4 napra tehető, átlagos 
turisztikai napi költségük - a KSH adatok alapján - 871 millió forintra tervezhető. A 
szállásköltségek, ezeket elég pontosan be tudjuk tervezni, hiszen a Turizmus Zrt.-vel ebben is 
együtt dolgoztunk, 1.188.000.000 forintra tehető, ezeket a költségeket a külföldi nemzetek 
állják. Az összesen körülbelül 2 milliárd forint értékű költésre, ami nem belföldi forrást 
igényel, hanem behozott devizából tevődik össze, ennek csak az áfa-, ifatartalma 500 millió 
forint. Az adó és járulékokból származó bevétel biztosítja az állami költségvetésnek azt a 
forrását, amit az esemény megrendezése érdekében előzőleg bele kell finanszírozni.  

Hadd beszéljek a társadalmi hatásoknak a másodlagos járulékos eredményeiről. A 
sportban a fogyatékkal élőknek a jelentőségét, kimagasló eredményének a húzóerejét nem 
szabad figyelmen kívül hagyni. A sport, mint szociális lehetőség, életút példaértékű szintén a 
társadalom részére, ezeknek a pozitív üzenete meglátásunk szerint mindenképpen erősítendő 
és felvállalható. Az egy jelentős másodlagos funkció, és ne felejtkezzünk el, hogy előkészület 
alatt van egy világjáték, az AGFIS világjáték 2017-ben. Magyarországon még soha nem 
rendeztünk több ezer létszámmal nemzetközi sporteseményt. Az, hogy egy 6000 fős 
sporteseményt több sportágban Budapestre tudunk hozni, milyen az önkéntes hozzáállás, 
azoknak a képzése, úgy gondolom, hogy az AGFIS világjátékok előtt is pár évvel, a 
létesítmények tesztelése, a szervezés, az infrastruktúra kialakítása ezek mind-mind fontos 
erőpróbái lehetnek egy ilyen eseménynek.  

Az előbb említettem az önkénteseket, ez szintén egy megmozgató erő, nem csak a 
résztvevőkről, hanem több ezer önkéntesről is kell beszélni. Vajon mennyire fogunk tudni, 
minden előzetes tesztelés nélkül, olyan hátteret mozdítani 2017-ben egy nagyobb szabású 
rendezvényhez, ami több mint 10 milliárd forintba fog kerülni, és jelentősen nagyobb a 
figyelem, az önkéntesek állományát hogy tudjuk erre megmozdítani.  

A nemzetgazdasági hatások másodlagos részét szeretném ismertetni. 
Munkahelyteremtés szempontjából bár nem jelentős, de mégsem elhanyagolható, az első 
évben 8-12 főfoglalkozású személlyel kell az eseménynek nekivágni, és 30-40 fő közvetlen 
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megbízási szerződés van az első évben, és a második évben van 30-35 főfoglalkozású és több 
száz megbízásos szerződés. A siketlimpia lebonyolításában a sportlétesítmények területén: 
fenntartással, karbantartással, a sportlétesítmények üzemeltetésével is több száz ember jut 
feladathoz és ezáltal munkához.  

Az eseménynek az imázs növelő jelentőségét szeretnénk aláhúzni. Két éven keresztül 
Budapestet tudjuk promotálni, bemutatni. Ebben, még egyszer mondom, nagyon fontos 
partner a Turizmus Zrt., szinte napi kapcsolatunk volt a pályázat előtt, és szeretnénk a 
későbbiekben a megvalósítás során is.  

A média értékét ennek a promóciónak és beharangozónak megközelítőleg 100 millió 
forint értékűben lehet összefoglalni. Maga az eseményhez kapcsolódó közvetlen 
sajtótájékoztató, sajtóesemények, ingyenes megjelenő média szintén egy százmilliós összeget 
jelent, 80 ország médiuma fog foglalkozni vele. És itt kanyarodnék vissza azzal, hogy ezt egy 
kicsit generáljuk is azzal, hogyha a nemzeteknek a költségviselését aláhúzzuk, és azt 
mondjuk, hogy igenis nevezési díj kell, biztos, hogy minden nemzet egyrészt partner, 
másrészt pedig feladatuk lesz, hogy a saját országukban az eseményt megfelelően hirdessék, 
támogatókat szerezzenek rá. Tehát őnekik is nemcsak a részvétel, hanem a részvételi 
költséghez való hozzájáruláshoz ennek az eseménynek a hírét közvetíteniük kell, tehát már a 
tudatban megjelenünk azonnal, ahogy ez a döntés megerősödik. A világon mintegy 70 millió 
siket él, ha csak az 5 százaléka figyelemmel kíséri az eseményt, akkor is 3,5 millió emberhez 
tudunk eljutni és megszólítani, illetve bemutatni a Budapesten megrendezésre kerülő 
eseményt. 

A költségvetés. Szintén kiküldtük nagyon részletes és talán egy kicsit rémisztő is az a 
szám, ami benne a végén szerepel, 1,6 milliárd az eseménynek a megrendezése. Egy ilyen 
volumenű sporteseményhez több szempontot kell figyelembe venni, mindezek mellett vannak 
nemzetközi előírások is, amiktől nem lehet eltérni. Tehát 1,6 milliárd, és meg kell jegyeznem, 
hogy rendkívül lecsupaszított számról beszélünk.  

A tervezett bevételeknél minden olyan részt igyekeztünk összefogni, ami 
számszerűsíthető és talán egy kicsit, de vállalhatóan a szponzorációs és társadalmi 
szerepvállalást felülértékeltük, hisszük azt, hogy a civil szférából, az üzleti szférából az 
eseményhez körülbelül 150 milliót hozzá fogunk tudni tenni, jelenleg, ami látható, az az, hogy 
723 millió forint az, amit tervezhettünk.  

Ebben a táblázatban két mozgatható elem van, a többi számot nem nagyon tudjuk 
lejjebb vagy feljebb tolni. Az egyik az, hogy a nevezési díj nem egy fix és kötött, egy 
előrejelzés, amit nemzetközi szinten akkor fogunk tudni publikálni, amikor láthatóvá válik az 
állami szerepvállalás mértéke. És a második ismeretlen tényező még jelen pillanatban, az az 
állami támogatás, amit az esemény megrendezéséhez meg lehet mozdítani. Ezt a két tételt 
fogjuk tudni úgy mozgatni, hogy ha megkapjuk az elvi támogatást, akkor valóban összeálljon 
ez a rendezvény.  

(Bánki Erik, a bizottság elnöke kiment az ülésteremből.) 
A költségvetési számok, ha egy kicsit elrettentőek voltak, ezért szeretném azt 

kibontani, hogy várható közvetlen állami bevétel miből tud nagyon számszerűsítve 
megjelenni. A vendégéjszakákból, ami megközelítőleg 1,2 milliárd forint, annak csak az áfa 
része a 214 millió forintot haladja meg. A külföldi résztvevők, látogatók napi költsége – 
szintén a KSH által számoltunk – meg kell mondanom, hogy ennél várhatólag egyébként 
nagyobb, hiszen a résztvevők nem a szokásos turisztikai költségekkel számolnak, az utazási 
és itt tartózkodási költségüket nem a sportolók és az edzők vállalják, hanem a nemzet, és 
ezáltal a vásárlókedv is egy kicsit nagyobb, hiszen több van a saját zsebükben. Mi ennek 
ellenére úgy számoltunk, mintha minden résztvevőt, a KSH adatok szerint, a szállás, utazás 
terhelne. Ennek megfelelően 934.560 forinttal, amivel számolhatunk, és ennek az áfa része 
186 millió forint fölött van kevéssel.  



- 26 - 

A várható közvetett állami támogatás. Az igénybevett szolgáltatások bevételéből a 
költségvetés minden tétele hazai munkavállalók, vállalkozó cégek felé fog áramlani. A 
jelenlegi költségvetés 25 százalék áfa-tartománnyal van számolva, tehát az 1,6 milliárdnak 
csak az áfa-hozama 334 millió forint, ami állami bevételként megjelenik adó formájában. A 
bérjellegű járulékok összege 32 millió, tehát már a közvetlen adó 360-370 millió forintban 
kalkulálható és tervezhető. Nem tervezhető, hiszen nem ismerjük ezeket az adatokat, az 
iparűzési adó, tehát vannak még olyan adórészek, amik szintén növelik ezt a bevételt, viszont 
ezek becsült adatok lennének.  

Összefoglalva számokban. A tervezett kiadás 1,6 milliárd, a tervezett bevétel 723, 
tehát a még szükséges és hiányzó tétel 940 körüli, majdnem 950 millió forint. Ha az előbb 
levezetett és elemzett bevételi forrásokat nézzük, akkor a vendégéjszakák, a külföldi 
résztvevők, az adó vonalon 767 millió forint megtérülés mutatható ki, és nem kalkuláltunk 
azzal a több mint 200 millió forintos tétellel, ami a vállalkozások, cégek adójából, illetve a 
sportlétesítmények bérléséből, ami nagyrészt állami kezelésben van, azoknak a befizetéséből 
áll össze, ez több mint 200 millió, tehát a hiányzó tétel meg tud térülni.  

Összehasonlításként, hiszen eddig csak az információkat zúdítottam önökre, hadd 
mondjam el az előző eseményeknek a tanulságait. Melbourne-ben 2005-ben 2,1 milliárd forint 
értékben rendezték meg az eseményt, Taipei ilyen szempontból egy kiugró rendezvény volt. 
Nem is feladatunk ezzel bármilyen szinten versenyezni, egy szinten csak, az pedig a precíz 
szervezés. Ott 11 milliárd forintnak megfelelő dollár volt a világjáték és a siketlimpiának a 
rendezési költsége, szemben, amit mi egyébként képviseltünk és elfogadta az ICSD, hogy 
szűkítsük a protokoll feladatokat, szűkítsük a VIP költségeket, szűkítsük azokat a feladatokat, 
ami kiadást növelő, szűkítenénk a sportágakat is érték és erőrendjük szerint. Ezért vállalható 
az 1,6 milliárd.  

És hogy mit jelent a másik oldalon. Melbourne esetében, hangsúlyozom, hogy Taipeit 
nem szeretnénk idehozni, egyébként csak zárójelben, több mint 37 milliárd volt a Taipei 
bevétel. Melbourne-nél, amikor értékelték és kimutatták az eseménnyel kapcsolatos állami 
visszaforgásnak az értékét, akkor 10 milliárd forintnak megfelelő bevételt tudtak ebből 
regisztrálni és elszámolni. A mi elképzelésünk az volt, hogy nemzetek összefogása a 
siketlimpia érdekében. Úgy gondoljuk, hogy ha magának a sportnak ez az érintett területe, 
illetve a sport területén érintett civil és politikai oldal összefog, akkor ezt az eseményt magas 
színvonalon és sikerrel tudjuk megrendezni, tehát összefogás a siketlimpia érdekében, ez a mi 
küldetésünk.  

Bármilyen kérdésre szívesen válaszolok és akár költségvetési részleteket is tudok 
ismertetni. Köszönöm a figyelmet.  

(Szilágyi György a bizottság alelnöke folytatja az ülés vezetését.) 
ELNÖK: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Kérdezem, hogy a kormány részéről, 

esetleg államtitkár úrnak van-e igénye a kiegészítéshez. 
 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tisztelt 

Alelnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ez egy speciális helyzet, mert egy olyan eseményről 
beszélünk egyrészt, amilyen még nem volt Magyarországon soha, tehát nagyon örülnénk, ha 
ilyen események nagy számban jönnének Magyarországra, hiszen benne van a kormány 
programjában az, hogy minél több sportesemény kerüljön megrendezésre. Másrészről e 
mögött a pályázat mögött nincsen kormányzati szerepvállalás, nincsen kormányzati garancia 
jelenleg, és amikor a pályázathoz készülődött a szervezet, akkor az volt a háttér információ, 
hogy ez a kandidálás azért történik meg, hogy a 2017-es siketlimpiát elnyerhessük, és az volt 
a logikája 2017-nek, hogy amennyiben az AGFIS világjátékokat megkapjuk, akkor azon a 
logisztikán, azon a stábon keresztül ezt költséghatékonyan meg tudjuk rendezni.  
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Tehát, amit mi szeretnénk az az, hogy az AGFIS világjátékok és az EIOF pályázat 
mellé készült hatástanulmányhoz hasonló tanulmányt készítsen el a pályázó szervezet, amihez 
a szakmai segítséget természetesen mögé tesszük, és e tekintetben meg kell, hogy vizsgáljuk 
pénzügyileg, sportszakmailag és minden más egyéb szempontból, hogy milyen módon tudunk 
e mögé a pályázat mögé állni. Addig én konkrét álláspontot hadd ne mondjak, nyilvánvaló, 
hogy általánosságban minden eseményt szeretnénk, hogy Magyarországon legyen.  

Tájékoztatásul csak annyit, hogy a 2013-as esztendőben három darab világbajnokság, 
két darab Európa bajnokság lesz Magyarországon, és ezen felül nagyon sok sportági 
világkupa verseny – mind felnőtt, mind utánpótlás korosztályokban -, továbbá az EIOF 
pályázat sikeressége esetén, illetve az AGFIS világjáték pályázat sikeressége esetén már 
milliárdos nagyságrendű költség hárul a 2017-ben megrendezendő két esemény kapcsán. 
Tehát ez olyan költségvetési forrást igényel együtt a 2013-as esztendőben, ami biztos, hogy 
meghaladja a sportköltségvetés kereteit, tehát erre - ugyanúgy, mint más ilyen kiemelt 
esemény tekintetében - külön kell a kormánytól egy rendkívüli egyedi támogatást kérni, tehát 
ez abban a normál móduszban, mintha most egy Európa bajnokságról beszélnék, vagy egy 
világkupa versenyről, abban nem tud ez működni. Köszönöm szépen. 

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm szépen a hozzászólását. Ha jól értettem, akkor elnyertük a 2013-
as nyári siketlimpia rendezési jogát, de a kormány még nem döntött arról, hogy támogatja, 
vagy pedig nem támogatja. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kinek van vélemény. 
Zakó képviselő úr. 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság. Most nehéz 

megszólalnom, mert amit mondani szeretnék, az látszólag szembemegy az olimpiai 
mozgalommal, fogyatékkal élőkkel, meg sok mindennel. A véleményemet nem egyeztettem a 
pártommal, sem frakciótársammal, sem az alelnök úrral, a magánvéleményemet mondom és 
magánemberként - bár így nehéz - fogok erről az előterjesztésről szólni, bár nem lesz itt 
szavazás, de tartózkodnék adott esetben.  

Arról van szó – és ezt muszáj volt előrebocsátani, amit elmondtam -, hogy 
Görögország visszalépett a rendezés jogától, szerintem nem véletlenül. És nem tudom, hogy 
ki hogy éli meg a mai magyar gazdaság mindennapjait, mi a felfogása a mai magyar 
gazdasági helyzetről, én úgy gondolom, hogy Görögország sem véletlenül lépett vissza a 
rendezés jogától, és ahogy a számokat elnéztem, meg a hol pontos, hol kicsit lazább 
becsléseket, összeadtam a számokat, gyakorlatilag mondjuk ki, ez veszteségesnek ígérkezik 
minden optimista kalkuláció mellett is.  

Én úgy gondolom, és kérem, hogy a rám reagálók, ne firtassák mondandómnak az 
olimpiával kapcsolatos el nem mondott, mondjuk háttér gondolatiságát, mert nem erről szól, 
szigorúan a számokról beszélek. Én úgy gondolom, hogy Magyarországnak most ebben a 
helyzetében, amikor bármikor gazdasági csőd állhat be és két évvel későbbi időpontra 
tekintünk, szerintem ezt vagy el kellene halasztania, vissza kellene lépnie, a magam részéről 
magánemberként én ezt nem tudom támogatni. Értsék meg, a számok beszélnek és nagyon 
súlyos hónapok, évek elé nézünk, legyünk felelősek, úgy gondolom a közpénzek iránt. Ennyit 
szerettem volna mondani. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen.  
Horváth András képviselő úr. 
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HORVÁTH ANDRÁS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Ellentétes véleményt 
fogok megfogalmazni Zakó képviselőtársammal szemben. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt a 
rendezvényt mindenképpen támogatni kell, hiszen pontosan a költségvetésből látszik az, hogy 
az adóbevételek azok éppen, hogy ugyan, vagy a bevételekből a költségvetés megtérül, 
azonban az a szálláshely növekedés, ami egy gazdasági válságban az itt eltöltött 
vendégéjszakákat jelenti, a magyar szállodaiparnak, a budapesti szállodaiparnak nagyon 
kedvező lehetőségeket hozna egy válságos időszakban. Úgy gondolom, hogy országimázs 
szempontjából nem véletlen, hogy a Magyar Turizmus Rt. ilyen vastagon részt vesz az 
előkészítés szakmai munkájában, hiszen 80 országban ezek a közvetítési jogok, mint ahogy 
meg is jelent az MT Rt. mai, meg jövő évre tervezett költségvetésében talált ajándék 
megjelenési lehetőségeknek számítanak.  

Én azt gondolom, hogy 500 millió forint/év, ennyiről beszélünk 2012-ben, és 500 
millióról 2013-ban, kell, hogy legyen a magyar költségvetésben erre, hiszen az összbevételei, 
itt mi a turizmusbizottságban ülünk, mindannyian tudjuk, hogy a turizmusba betett minden 
forint legalább kettő forintot hoz vissza a magyar államnak. De vannak olyan MT Rt.-s 
legutóbbi számítások az adókkal, az áfákkal és mindennel együtt, ami még ennél többet is, 
három forint fölötti összeget mond. Tehát én úgy gondolom, hogy az az egymilliárd forint, 
amit ebbe bele kell tenni a magyar államnak, az mindenképpen bele kéne, hogy kerüljön ebbe. 
Én a magam részéről és az MSZP részéről mindenképpen szeretném támogatásomról 
biztosítani ezt a rendezvényt, és nagyon örülök, ha minél több ilyen rendezvényt tudunk 
idehozni Magyarországra. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Elnézést kérek, az előbb már Tapolczai Gergely 

jelentkezett, most Tapolczai Gergely képviselő úrnak adom meg a szót.  
 
DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): Köszönöm szépen, a szót. Először is 

szeretném megköszönni a tájékoztatást és gratulálni az elemzéshez, a tervezéshez és a 
javaslathoz. 

Én értem Zakó képviselőtársamnak a reagálását, de szeretném egy picit más 
szempontból megvilágítani. A siketlimpiák 1924 óta zajlanak, azóta rendezik meg, a második 
világháború kivételével egyszer sem maradt el, mindig megtartották. Talán emlékeznek a 
bizottság tagjai, hogy tavasszal említettem, hogy a 2011-es téli siketlimpiát az utolsó 
pillanatban a szlovákok lemondták és elmaradt. Akkor nem volt lehetőség arra, hogy más 
ország átvegye ennek a megrendezését, és ez egy nagyon nagy traumát okozott a siketek 
sportvilágában. Most itt van a második lehetőség - idézőjelben mondom -, hogy „elmaradjon” 
egy olimpia. Valóban a görögök nem véletlenül léptek ki a megrendezésből. Ezzel egy olyan 
lehetőség nyílik meg a siketsport számára, az egész siketsport és Magyarország számára is, 
aminek nagyon pozitív hozadéka lenne. 

Ahogy említette Gömöri úr, hogy Tajvanban mekkora költségvetése volt ennek a 
rendezvénynek, a siketlimpiák történetében ez volt a csúcs olimpia. Nem is cél, hogy ezt 
elérjük, hanem az a cél most, hogy megmentsük a siketek sportját. Presztízskérdést kell 
csinálni ebből, és olyan helyzetbe hozni a siketek nemzetközi sportbizottságát és 
Magyarországot is, aminek nagyon pozitív hatásai lennének a jövőben, esetleg a siketek 
sportja egy teljesen új irányba tudna elindulni.  

A másik, hogyha sikerülne megrendezni Magyarországon a siketlimpiát, az a magyar 
társadalomra nézve is nagyon nagy hatással lenne, mert valljuk be, még mindig nagyon 
kevesen tudnak, hallanak a siketekről, egyáltalán a fogyatékossággal élőkről, de a siketlimpia 
egy olyan nagy jelentőségű esemény lenne, ami tágítaná a társadalom tudatát, és az önkéntes 
munkák által is nagyon pozitív irányba mozdulna el ez a dolog. 
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Talán nem túlzás azt mondanom, hogy a siket nemzetközi sport most Magyarország 
kezében van, és el kell dönteni, hogy élünk-e ezzel, segítünk-e ennek a mozgalomnak, ennek 
az ügynek, vagy hagyjuk elveszni, és akkor a siketek sportja ezáltal 5-10 éven belül kiesik a 
fő áramlatból. 

Ha jól tudom, akkor a Nemzetközi Sportbizottság is kormánygaranciához köti a 
végleges döntést és a végleges jóváhagyást, ezért is szeretném kérni a Magyar Paralimpiai 
Bizottságot, hogy a Siketek Sportszövetségével együtt és a kormánnyal együtt tegyenek meg 
mindent, hogy jó legyen ez a végleges jóváhagyás és meglegyen. Egy másik kérésem, hogy 
amennyiben megkapjuk a végleges rendezési jogot, akkor minél több siketet vonjanak be ebbe 
a munkába, mint munkatársat, mint önkéntest. Keressenek olyan siket arcokat, olyan siket 
képviselőket, akik a magyar társadalom felé is, és a nemzetközi szövetségek felé is 
közvetítenek és kommunikálnak. Részemről mindenképpen támogatnám ezt a célt.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. 
Hadházy Sándor képviselő úr. 
 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Két rövid kérdésem van. 

Az egyik az, hogy hallhattuk, hogy a sportágak száma lényegesen kevesebb benne, 
számszerűen mennyi ez? Illetve ezek a sportágak milyen sportlétesítményekhez 
kapcsolódnának. Magyarul: a Papp László sportarénát, illetve a margitszigeti úszó stadiont 
láttuk, de akkor ez a két egység teljes egészében le tudná fedni a teljes sportvertikumot, vagy 
pedig még újabb helyszínek bevonására volna szükség. A kérdésem, hogy hogyan állunk 
sportlétesítményekkel, milyen fejlesztések megvalósítása szükséges ahhoz, hogy egy ilyen 
vállalást tudjunk teljesíteni.  

A másik kérdésem pedig az az, hogy készült-e erre részletes megvalósíthatósági 
tanulmány, ha nem, akkor az mikorra várható.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Tapolczai Gergely képviselő úr még szeretné 

kiegészítené a felszólalását. 
 
DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): Köszönöm a lehetőséget. Még egy gondolat. 

Zakó képviselő úr említette a költségvetést, és Gömöri úr is említette. Ha ez a 2013-as 
budapesti siketlimpia megrendezésre kerül, ebből a szempontból is teljesen más lenne a 
költségvetés szempontjából, tehát maguk a résztvevő országok is hozzájárulnának nagyobb 
mértékben a költségekhez, mint ezt megelőzően, ez is egy új irány, ez is egy új szempont. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e még valakinek 

észrevétele. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor engedjék meg, hogy én is elmondjam az 
észrevételemet.  

Zakó képviselő úr mondta, hogy az egyéni véleményét mondja el, ráadásul azokat a 
dolgokat, amiket felvetett, azok jogos aggályok. Ettől függetlenül én azt mondom, hogy 
mindenképpen a Jobbik Magyarországért Mozgalom nevében természetesen meg fogjuk 
vitatni, de támogatnánk ennek a rendezvénynek a lebonyolítását és megszervezését. Hiszen 
elhangzott több szempontból, hogy nem csak anyagilag kell egyébként egy ilyen rendezvényt 
vizsgálni, természetesen nagyon fontos, hogy anyagi szempontból mennyire veszteséges, 
nyereséges vagy éppen hasznot hoz-e, de figyelembe kell venni azokat a marketing 
szempontokat, azokat az országimázs-építő szempontokat, amire azért egy-egy ország és egy-
egy kormány komoly pénzeket költ adott esetben nagyon sokszor.  
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És itt szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani a 2010. évi triatlon 
világbajnokságot, hiszen ez a világbajnokság pozitív példaként lebeghet a szemünk előtt. 
Teljes mértékben pozitív üzeneteket küldött Magyarországról, az egész világ Magyarországra 
figyelt abban a pár napban, és a budapestiek számára is egy pozitív élmény volt, felbolydult a 
város, de pozitív értelemben, tehát programokat jelentett, részt vettek a budapestiek a triatlon 
világbajnoksággal kapcsolatos dolgokban, tehát én azt mondom, hogy mindenképpen 
támogatnám azt, hogy ez az esemény létrejöjjön Magyarországon. Az, hogy milyen 
költségvetéssel és hogy tudjuk előteremteni a pénzt, véleményem szerint elő kell teremteni 
egy ilyen eseményre, meg kell vizsgálni, hogy vannak-e olyan lehetőségek, ahonnan át tudunk 
csoportosítani.  

Így például megemlítem, hogy ugyan hivatalosan úgy tudom, hogy 2012-ben lesz egy 
sportesemény Magyarországon, amit hivatalosan az állam nem támogat közvetlenül, ez a 
2012-es EuroGames nevezetű játékok, ami – nem tudom, ki tudja – leszbikus, meleg, 
biszexuális, illetve transznemű közösségeknek az olimpiája Magyarországon. Tehát meg kell 
vizsgálni, hogy ugyan közvetve nem támogatjuk, de közvetlenül támogatjuk, akár a 
sportlétesítményeket piaci alapon bérlik-e ehhez, vagy nem. Amennyiben nem piaci alapon 
bérlik, akkor lehetne piaci alapon adni, mondjuk a sportlétesítményeket, és azt a bevételt erre 
az eseményre átcsoportosítani.  

Tehát én mindenképpen ezt egy támogatandó kezdeményezésnek tartom, és nem 
utolsósorban azoknak a sportolóknak, annak a társadalmi rétegnek, akik nem tudnak 
egészséges olimpián a betegségük miatt elindulni, egy üzenet lenne, hogy igenis 
Magyarország komolyan foglalkozik ezekkel a sportolókkal, komolyan támogatja őket, tehát 
én mindenképpen szeretném, ha ez az esemény megrendezésre kerülne. Köszönöm szépen. 

És akkor a viszontválaszokra megadom a lehetőséget az előterjesztőknek.  

Gömöri Zsolt elnök (MPB) válaszadása 

GÖMÖRI ZSOLT elnök (Magyar Paralimpiai Bizottság): Köszönöm szépen az 
észrevételeket, kérdéseket és azt, hogy ennyire együtt éreznek velünk, még a személyes 
véleményben is egyébként az együttérzés tűnt ki számunkra. 

Kezdeném helyettes államtitkár úr hozzászólásával, hogy valóban ez nem egy 
szokásos világbajnokság, Európa bajnokság, tehát maga a megítélése, támogatási formája nem 
mehet abba a keretbe, hiszen jóval nagyobb, előremutatóbb, és maga az esemény is sokkal 
kiterjedtebb üzenetben és sport-szakmaiságában is, mint valamelyik, nagyra értékelve ugyan, 
de bármelyik sportág világbajnokságát hoznánk ide. 

A költségvetéssel kapcsolatos aggályok minket is foglalkoztattak, és ezért volt az 
elsőszámú szempontunk az, hogy egy minimál-programot nyújtsunk be, az, ami tisztességgel 
vállalható és egyensúlyt tud teremteni. Nagyon szívesen részleteiben is kibontom azokat a 
költségvetési tételeket, amiben lehet, hogy elsiklottunk. A költségvetésünk és tervezésünk 
alapján ez az esemény, a nagy állami támogatás ellenére sem, nullszaldós, hanem az állam 
részére megtérülése van. Azok, akik pedig aktivistaként társadalmi munkában részt vesznek 
vagy főfoglalkozásban, azoknak egyrészt munkahelyteremtő, másrészt pedig a lelkesedésük 
és a tisztességük viszik arra, hogy ne a megtérülés oldalról nézzék, hanem az eszmeiségét. 
Tehát ilyen szempontból maga a költségvetés egy vállalható, csak üzleti szemlélettel kell 
hozzáállni - befektetünk, aminek van egy megtérülése.  

Úgy jöttünk ide, hogy elvi döntést szeretnénk egyébként a bizottságtól, hiszen arra a 
pontra érkeztünk, amit helyettes államtitkár úr is mondott, hogy egy további tanulmány lenne 
szükséges ahhoz, hogy akár az év végére meglegyen az a kormányzati garancia, amivel 
felvállalható ez az esemény.  

Képviselő úr hozzászólásában azt említette, hogy nem születne ebben döntés. Én 
kérem a testületet, hogy hozzon ebben döntést, hogy elvi támogatását bírja ez a program, vagy 
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nem; hiszen meglátásunk szerint az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottsága az a következő 
állomása ennek a programnak, aminek a támogatása nélkül nem tudunk továbblépni, a további 
munka pedig ennek függvényében tud megtörténni. 

(Bánki Erik, a bizottság elnöke visszatért az ülésterembe.) 
Köszönöm szépen azt az észrevételt és hozzászólást is, amit az elmondásomból vagy 

prezentációmból kihagytam. Képviselő úr az MSZP részéről kifejtette, hogy támogatja és azt 
a hiányosságomat bontotta ki a szállodai bevételek vonatkozásában. Szeretném kiegészíteni, 
és akkor erre a gondolatsorra rácsatlakoznék, hogy a Turizmus Zrt.-vel olyan mértékig 
megnéztük, hogy mi az a szállodaipar szempontjából átmeneti, vagy üres időpont, és ez 
döbbenetes volt számunkra is, hogy az augusztus az, ami egy betölthető űr, tehát pont egy 
olyan, turisztikai szempontból holt időszakot tudunk megtölteni több mint 6000 résztvevővel, 
ami Budapest szállodaiparának rendkívüli jelentőséggel bír. Ezt azért is kellett megnézni, 
hogy mikorra terhelhető a város szállodai helyekkel, és ez az az időpont, amit meg tudtunk 
valósítani. 

Költségvetés vonalon 2012. évben közel 160 millió forint az, ami a rendezéshez 
szükséges, és közel 1,5 milliárd az, ami a rendezés évében, 2013-ban realizálódik. Tehát még 
nincs is azon feszítő kényszer részünkre, hogy egy olyan vállalás, ami már a jövő évi 
költségvetést nagymértékben megviselné. Úgy gondolom, hogy ez a 150 millió bizonyos 
háztartásokban hibaszázalékként szerepel, de azt hiszem, hogy egy ilyen horderejű ügynél 
teljes mértékben vállalható.  

Tapolczai Gergő képviselő úr hozzászólásában feltűnt az, hogy mélységében ismeri az 
egész rendszert, tehát az ő véleménye számunkra ilyen szempontból is meghatározó. Meg 
szeretném erősíteni azt, amit ő mondott, hogy egy olyan pillanathoz érkezik el a magyar sport, 
amikor szerintem még ilyenre nem volt lehetőség, bár nem olimpiai sportág, nem AGFIS 
világjátékok, hanem egy fogyatékosság területén mi tudjuk befolyásolni a nemzetközi trendet.  

Csatlakozok - és akkor átvezetem a gondolatomat - Hadházy képviselő úrhoz. Azzal, 
hogy szűkítettük, azzal egy egész új irányvonalat hozunk be. Meghatároztuk, hogy hány 
nemzetnek és hány sportolónak kell megfelelni a kvalifikációs rendszerben, ahhoz, hogy részt 
vegyen, tehát ez alapján van egy szűkítés, és ez eddig a siketlimpia rendezésében nem volt 
szigorú nyomvonal, hiszen a legutóbbi tajpeji világjátékon is az 5 vízilabdacsapatot úgy 
hívták össze, tehát ezzel mi szigorú szakmai szempontokat támasztunk. Új irányvonal az, 
hogy költségviselők legyenek a nemzetek, tehát feltételeket tudunk és elsősorban 
sportszakmai feltételeket tudunk meghatározni, amit nemzetközi irányvonalként elfogadnak.  

16 sportág lesz a mi elképzelésünk szerint, 19-20 sportágból ennyit látunk úgy, hogy 
nemcsak, hogy vállalható, hanem a feltételeknek meg tudnak felelni, tehát az a nemzetközi 
háttér és az a sportolói létszám rendelkezésre áll, amivel ilyen esemény mértékét, erejét meg 
lehet határozni. 

A sportlétesítmények vonatkozásában egyeztetünk: az uszoda, atlétika pálya, Aréna, 
Syma-csarnok, hogy lesz-e esetleg még akkor Puskás Ferenc Stadion, vagy nem, nem tudjuk, 
de biztos, hogy lesz helyette más olyan létesítmény, ami vállalható, illetve Vígh úrral is már 
egyeztettünk. Tehát a létesítményoldalról is elsősorban az állami sportlétesítményeket 
szeretnénk a rendszerbe bevonni, ez természetesen rendelkezésre áll. Egyébként is vannak 
fejlesztések, ezek a fejlesztések ráültethetők akár egy EU-s pályázat keretében erre az 
eseményre, tehát ez az esemény segítheti és generálhatja a sportlétesítményeinknek a 
karbantartását. 

A megvalósítási tanulmány olyan mértékben készült el, amit a képviselő urak is láttak, 
ezt küldtük ki. Tudom, hogy ezt lehet még jobban kibontani, és ehhez köszönettel vesszük az 
államtitkárság felajánlását. A magunk részéről, akár egy óra múlva, ha vége az ülésnek, 
készek vagyunk és minden olyan anyag, ami rendelkezésünkre áll, olyan formába tehessük, 
hogy ez a tanulmány minél előbb elkészüljön és a felmerült kérdéseket még ki tudja elégíteni. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr a kérdésekre, a felmerült kérdésekre adott 

választ. 
Kérdezem, hogy van-e még további észrevétel.  
Szilágyi alelnök úr jelzi, öné a szó, alelnök úr. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Egyetlenegy észrevételem van, tehát továbbra is a 

támogatottságunk megvan. Itt örülök neki, hogy a létesítményekkel kapcsolatban – ezt 
felejtettem ki -, hogy amennyiben a kormány támogatni fogja, akkor e szerint az anyag szerint 
ajánlom figyelmükbe, hogy ki tudja, hogy a Puskás Ferenc Stadion átépítésével kapcsolatosan 
például a Szoborpark az egyik helyszínként meghatározott, használható lesz-e, hogy a Syma 
csarnokkal kapcsolatosan mik az elképzelések. És a másik, az Építők Sport klub, én jártam 
arra mostanában, tehát nem biztos, hogy a legmegfelelőbb helyszín, az Építők, vele szemben 
egyébként ugyanúgy ott van a Ferencváros Népligeti komplexum, esetleg a helyszín 
megválasztásokat még azért nézzék át vagy gondolják át.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
Tapolczai Gergely képviselő úr jelezte, hogy szót kér. A bizottság tagjaitól, az 

előterjesztőktől is elnézést kell kérnem, de Irina Bukova az Unesco főigazgató asszonya 
hivatalos vendége Magyarországnak, és a parlamentben miután a turizmus területét is érinti az 
Unesco munkája a világörökség meghatározása és gondozása kapcsán, ezért nekem is ezen a 
11 órakor kezdődő találkozón részt kell vennem, úgyhogy az ülés vezetését Szilágyi alelnök 
úrnak átadom és a bizottságnak további eredményes munkát kívánok. 

Tapolczai Gergely képviselő úré a szó.  
 
DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy rövid 

gondolat. Nekem vesszőparipám a társadalmi tudat formálása, ezt már az előbb is említettem. 
És csak egy kép, egy vízió, ami bennem felmerült. Pár évvel ezelőtt, 2007-ben volt a Siketek 
és Nagyothallók Országos Szövetségének 100 éves jubileumi ünnepsége, több ezer siketet, 
tagtársat tudtunk erre mozgósítani, felsorakoztatni, mint figyelemfelhívó megmozdulásra. 

Tehát egy élő képet mutattunk be, most ehhez képest, ha 2013-ban több mint 
háromezer négyezer ezer siket és hallássérült, jelnyelv-használó elárasztja Budapestet, ennél 
nagyobb hatású esemény nem is lehet, ennyivel szerettem volna csak kiegészíteni. Köszönöm 
szépen. 

(A bizottsági ülés vezetését Szilágyi György alelnök folytatja.) 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Javaslom a bizottságnak, hogy készítsünk el a jövő heti 

ülésünkre egy állásfoglalást, egy támogató állásfoglalást a rendezvénnyel kapcsolatosan. 
Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki ért ezzel egyet. (Szavazás.) Köszönöm. Ki 

tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodással a jövő heti ülésünkre elkészítünk egy állásfoglalást.  
Nagyon szépen köszönöm az előterjesztőknek is a részvételt és a következő napirendi 

pontra áttérünk.  

Tájékoztató a magyarországi vizek ökoturisztikai fejlesztéséről. Előterjesztő: Dr. 
Rácz András Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkár 

A következő napirendi pontra áttérünk. Kérem a Vidékfejlesztési Minisztérium 
képviselőit, hogy az előterjesztői helyet foglalják el. 

A következő napirendi pontunk: tájékoztató a magyarországi vizek ökoturisztikai 
fejlesztéséről. Köszöntöm a napirendi pont előadóit: dr. Rácz András helyettes államtitkár urat 
a Vidékfejlesztési Minisztériumból, Göncz Benedek főosztályvezető-helyettes és Szabó Mária 
Erzsébet főosztályvezető-helyettest.  
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Önöké a szó. 

Dr. Rácz András helyettes államtitkár (VM) prezentációja 

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm szépen elnök úr, a szót. Köszöntöm a Vidékfejlesztési Minisztérium nevében a 
tisztelt bizottságot. Készültünk egy prezentációval. 

Előjáróban annyit szeretnék elmondani a témával kapcsolatban, hogy ahhoz, hogy a 
bizottság az ökoturizmus vonatkozásában teljes képet tudjon kapni, ahhoz azt gondolom, 
hogy feltétlenül szükséges lenne majd a későbbiek során a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumnak, illetve a Magyar Turizmus Zrt.-nek is a meghallgatása. Hiszen az 
ökoturizmus tekintetében mi érintettek vagyunk a 10 nemzeti parki igazgatóságunk 
vonatkozásában, és erről be is fogok számolni a bizottságnak, hogy mi milyen tevékenységet 
végzünk, de természetesen a hosszabb távú fejlesztésekről, forrásokról nyilván a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium tud inkább számot adni.  

Köszönöm szépen, remélem, hogy sikerül egy kicsit megszínesíteni azt a viszonylag 
száraz és jogi jellegű anyagot, amit a bizottság rendelkezésére bocsátottunk néhány képpel, 
színesebb képpel a természetvédelem szakterületéről. 

Először is arról szeretnék beszélni, hogy ugyan kevesen tudják, de Magyarország 
területének több mint 30 százaléka minősül természetközeli állapotban megmaradt területnek, 
ez európai összehasonlításban egy rendkívül kiemelkedő arány. Az ország területének 21 
százaléka tartozik az európai Natura 2000 hálózatba, összesen közel 2 millió hektár 
kiterjedésű Natura 2000 területünk van, ez 553 konkrét terület, ebből 56 a madárvédelmi és 
477 pedig a természet-megőrzési két uniós irányelv alapján lett kijelölve. 

A Natura területek kapcsán szeretném tájékoztatni a bizottságot, arról szeretnék 
beszámolni, hogy idén októberben a Pannon Biográfiai Szeminárium keretében az EU 
képviselőivel véglegesen sikerült lezárnunk a Natura 2000 kijelölési folyamatot, tehát újabb 
területek kijelölésére nincs szüksége Magyarországnak. Az EU 100 százalékosnak fogadta el 
a magyarországi Natura 2000 hálózatot, ami azért is nagyon nagy eredmény, mert az EU-n 
belül harmadikként fejeztük be ezt a folyamatot, csak Írország és Hollandia előzött meg 
bennünket, de az új csatlakozók közül, az EU-tizek közül az elsők vagyunk, akik ezt a 
folyamatot lezártuk.  

Ezek a természetközeli állapotban megmaradt területek az évszázados emberi 
tevékenységeknek köszönhetően feldarabolódtak, jelenleg mozaikos szerkezetűek, és a 
fennmaradásuk állandó és speciális beavatkozást igényel. Ebben a speciális beavatkozásban 
van szerepe az állami természetvédelemnek. És itt szeretnék rákanyarodni az ökoturizmus 
témájára, hiszen az állami természetvédelem, minden állami és hatósági beavatkozás, ez 
megspórolható a szemléletformálás segítségével, és ezért a természetvédelmi szakterületünk 
számára kiemelten fontos az ökoturizmus, mint a szemléletformálásnak az egyik legfontosabb 
eszköze.  

A szakterületünket érintő ökoturisztikai tevékenység legfontosabb letéteményese az 
országszerte 10 nemzeti parki igazgatóságunk, akiknek természetesen nem az ökoturizmus 
szervezése, fejlesztése és bonyolítása a fő feladata, hanem az állami természetvédelem, de 
természetesen az ökoturizmusban jelentős részt vállalnak.  

Ezen a dián már a nemzeti parki igazgatóságoknak a különböző látogató központjaiba 
nyerhetünk egy kicsi betekintést. A központi nyilvántartásaink szerint országszerte most ma 
jelenleg 553 létesítményben folyik ökoturisztikai tevékenység. Ennek több mint a felét, vagy 
közel a felét: 278-at üzemeltetnek részben, vagy teljes egészében a nemzeti parki 
igazgatóságok, tehát az 553-ból 278-at. Ennek a jelentős része, 493 darab tanösvény. Ezeknek 
a száma évről évre növekedést mutat, és szerencsére egyre bővül a természetvédelmi 
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látogatóközpontoknak a száma is, ez jelenleg 12 darab, ami megfelel ennek a kategóriának, a 
követelményeinek.  

Itt ezen a dián a vízhez köthető létesítményeket fogadó, látogató, oktató központokat 
soroltuk fel, ez összesen 27 darab, már a vízi ökoturizmus témájára térve, és itt a 
legjelentősebb építmények és látogatóközpontok láthatók. Az első helyen szereplő Tihanyi 
Levendula Ház látogatóközpontról a következő dia segítségével szeretnék egy kicsit 
részletesebben beszélni. Ezt a látogató központot idén májusban adtuk át, a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park Igazgatóság építette fel pályázati konstrukció keretében. És a turizmus 
szempontjából azért egy nagyon-nagyon jelentős újdonságot hozott a tihanyi turizmusban ez a 
látogatóközpont, mert Tihanyban, mint mindannyian tudjuk, rengeteg turista fordul meg, 
azonban ezek a turisták ez idáig csak egy-két órát töltöttek a településen, megnézték az 
Apátságot, aztán elutaztak. A tihanyi belső tó partján csak a nádas fogadta korábban a 
látogatót, voltak itt ürgék, szürke marhák, de lényegében turistavonzó látogatóközponttal nem 
rendelkezett a belső tó, préri vette körül.  

Ez a látogatóközpont közvetlen a belső tó partján épült fel, teljesen XXI. századi 
technológiával, geotermikus energiával oldották meg a fűtését és egész napos programokat 
szervez a látogatóközpont az igazgatóság jóvoltából. Az itt található kiállítás is interaktív, 
nemcsak a tihanyi félsziget kialakulását mutatja be, hanem annak a kultúráját is, amit a 
megszelídült vulkánok földjén az ember évezredek alatt kialakított, itt természetesen 
központban a levendula kultúrával, innen kapta a ház az elnevezését is. Itt az interaktív 
kiállításon minden mozog, hangot ad, megtapintható, még a műmocsár süppedését is ki lehet 
próbálni, bele lehet állni. És van egy olyan széles programkínálat, ami a Balaton-felvidék 
kevésbé ismert helyszínei felé irányítja tovább a látogatót, tehát mindenféleképpen egy 
integráló szerepet is betölt a térségben.  

Az itt élők, elsősorban a turizmusból élők nagy megelégedettségére nemcsak a 
látogatók tartózkodását hosszabbítja meg a helyszínen az intézmény, hanem kizárólag - és ez 
ki is van adva a látogatóközpontnak - helyben lakó munkatársakat foglalkoztathat, amely egy 
Tihany méretű település esetében azt gondolom, hogy a helyben élőknek mindenféleképpen 
segítség, és az ökoturizmusnak is ugye az egyik célja, hogy a helyben lévő erőforrásokat 
próbálja kihasználni.  

A következő dia nem kapcsolódik teljes mértékben a vizek ökoturizmusához, de 
szeretnék róla szólni néhány szót. Ez is az idén átadott létesítményünk, a Mohácsi Történelmi 
Emlékhely megújult fogadóépülete, ami a képen is látható a Szent Koronát mintázza. Ezt 
azért szerettem volna mindenképp a bizottság előtt megemlíteni, mert ez egy rendkívül jó 
példája annak, hogy a természetvédelem ma már nemcsak konfliktusforrásként tud 
megjelenni, hanem egy komoly integráló tényező. A ’70-es években a mohácsi csatatér 
szántóföldi hasznosítás alatt állt, a helyi tsz szántotta és rendszeresen kiszántotta a csatának az 
emlékeit, elsősorban az emberi csontokat az akkori – én nem is tudom Rába Steiger, vagy 
Zetor-traktor eke mögé kötött eke. És a ’70-es években mindenféle ürügy alapján az akkori 
természetvédelmi hivatal védett természeti területnek nyilvánította ezt a csatateret, így 
menekülhetett meg és így nyílhatott meg 1976-ban az emlékhely, ami azóta is a nemzeti parki 
igazgatóság kezelésében áll.  

Tehát elsőre furcsának hangozhat az, hogy a természetvédelem egy ilyen létesítményt 
tart fent, vagy a nemzeti parki igazgatóság egy ilyen létesítményt tart fent, de ennek 
történelmi évtizedes múltja van, hogy ez így alakult. És mindenféleképpen szerettem volna 
példaként megemlíteni arra, hogy az igazgatóságunk elég széles spektrumát fel tudják ölelni 
az örökségvédelemnek, és nagyon hosszas konzorciumban való részvétel keretében sikerült 
nagy beruházással ezt a csodálatos látogatóközpontot létrehozni itt, és idén augusztusban a 
mohácsi csata évfordulóján felavatni.  
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Ha továbbmegyünk, itt a tanösvényeknek a számát, alakulását láthatjuk. Tehát a mi 
ökoturisztikai kínálatunk nagy része a nemzeti parki igazgatóságokon tanösvényekből áll, 419 
darab van, és látható, hogy az elmúlt tizenegynéhány év során ezeknek a száma jelentősen 
növekedett. Itt az első adat, amit feltüntettem ezen a diagramon 1999-ben még csak 62 darab 
volt, most már 419-nél tartunk, évről évre növekedik a számuk. Vízi turisztikai szempontból 
egy különlegességet szeretnék itt megemlíteni, ez a Csomoros-szigeti tanösvény, a Duna-
Dráva Nemzeti Park Igazgatóság fenntartásában áll, amit csak kenuval vagy kirándulóhajóval 
lehet megközelíteni, mert a létesítmény a Dráva-folyó szigetén található és sem híd, sem 
egyéb más út nem vezet a szigetre. 

A tanösvények témánál maradva, egy pár képet szerettem volna mutatni, a 
leglátogatottabb tanösvényünkről. Ez a Tiszta-tóhoz köthető és a Hortobágyi Nemzeti Parki 
Igazgatóság hozta létre, a poroszlói Tisza-tavi vízi sétány és tanösvény, ez a leglátogatottabb 
tanösvény az országban.  

A vízi turizmushoz kapcsolódik a Kis-Balaton és környéke, egy kiemelkedő helyszín. 
Az itteni fokozottan védett területek látogatására csak kizárólag a Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park Igazgatóság szakvezetőinek kíséretében, szakvezetési díj ellenében van lehetőség, 
korlátozott számban, hiszen ezek fokozottan védett területek. De ennek ellenére 2010-ben 
több mint 2500 látogató tudta felkeresni ezt a területet, idén várhatóan ez a szám meg fogja 
haladni, a 2011-es szám, a 2500-at.  

Vízi turizmusban a nemzeti parki igazgatóságok élenjárnak a csónak- és kenutúrák 
szervezésében és szakvezetésben. Természetesen itt az élményszerzés mellett a 
természetismereti oktatásra és a szemléletformálásra is lehetőség van; elsősorban a Dráván, a 
Dunán és a Fertő-tavon az érintett igazgatóságok által szervezett vízi túrákat évről évre egyre 
több látogató veszi igénybe. Itt is egy 2010-es adatot tudok egyelőre mondani, meghaladta az 
5000 főt a vízitúrák résztvevőinek a száma.  

A másik téma, amire programokat szerveznek a nemzeti parki igazgatóságok, ezek a 
fotótúrák; ezt a tevékenységet a nemzetközi trendek, új elvárások diktálták. Egyre növekszik a 
fotótúrák népszerűsége és a nemzeti parki igazgatóságok próbálják ezt a speciális igényt is 
kielégíteni. Jellemző helyszínei a fotótúráknak a vizek és a vízpartok, a Gemenc, a Kis-
Balaton, a Fertő és a Tisza-tó, a gazdag madárvilág, mint első számú téma miatt.  

Ökoturisztikai tevékenységünkhöz tartozik az erdei iskoláknak a működtetése, 
üzemeltetése. Itt jelenleg 15 darab iskola fogadja a nemzeti parkokba érkező diákokat, és ezek 
közül is vannak kifejezetten a vízhez köthető erdei iskolai vagy iskolai létesítmények, ezek itt 
a legjelentősebbek, ezen a dián vannak felsorolva. 

2010-ben első alkalommal jelent meg a pályázati felhívás az „év ökoturisztikai 
létesítménye” cím elnyerésére azzal a céllal, hogy az ökoturisztikai létesítményeknek a 
működtetői megmérettessenek elsősorban a kínálatuk, látogató és családbarát jellege alapján. 
Tehát a legfőbb bírálati szempont a látogató és családbarát jelleg volt ezen a pályázaton. Két 
kategóriában lehetett indulni, tavaly volt az első és 2011-ben a második ilyen pályázat. 
Látogatóközpont és tanösvény kategóriában pályázhattak az intézményeket üzemeltető 
önkormányzatok, társadalmi szervezetek, vállalkozások, erdőgazdaságok és nemzeti parki 
igazgatóságok is, tehát ez egy széles kör, egy nagyon széles kör részére meghirdetett 
pályázatról van szó. Az idei díjátadó ünnepségre szeptember 27-én, a turizmus világnapján 
került sor, és a látogatóközpont kategóriában az előbb már látott – és itt a képeken újra látható 
– Tihanyi Levendula Ház nyerte el az első díjat. A pályázat szervezői között természetesen ott 
van a Vidékfejlesztési Minisztérium környezet- és természetvédelmi helyettes államtitkársága, 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, aki a turizmus téma fő gazdája - itt van egy külön 
turizmus főosztály is -, illetve a Magyar Turizmus Zrt.-vel hármas együttműködésben 
szervezzük ezt a pályázatot.  
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A pályázat másik kategóriája a tanösvény kategória, szintén a vízi turizmushoz 
kapcsolódó létesítmény nyerte a Levendula Ház és ez a tihanyi belső tó partján; és a 
tanösvény kategóriában pedig a Tiszavirág ártéri sétaút és tanösvény lett 2011-ben a nyertes. 
És az az érdekessége ennek, hogy ezt egy betéti társaság hozta létre és egy betéti társaság 
üzemelteti, tehát ez is egy jó példája annak, hogy egy gazdasági alapon működő, alapjában 
véve mégiscsak egy profitorientált társaság képes az ökoturisztikában, a 
természetmegőrzésben és a szemléletformálásban részt vállalni, tehát összeegyeztethetők a 
természetvédelmi, az ökoturisztikai és a gazdasági szempontok is.  

Következő dián egy szintén friss kezdeményezésünk látható, ez az ökoturizmushoz 
szorosan kapcsolódik, a nemzeti parki termék védjegy rendszernek a bevezetése és a nemzeti 
parkoknak a boltja. A nemzeti parki védett természeti területen előállított termékek, a 
vegyszermentesség beltartalmi értékei miatt kiemelkednek az általános konvencionális 
gazdálkodás által kínált termékek közül, ezért hoztuk létre ezt a védjegy rendszert, ami a 
nemzeti parki védett természeti területen gazdálkodók számára nyújt előnyt a termékeik 
megkülönböztetése tekintetében. És létrehoztuk – itt a védjegyek láthatók – a különböző 
nemzeti parki igazgatósági területen termett termékeknek a különböző védjegyeit; és 
létrehoztunk egy első boltot, ez 2010-ben nyílt meg Sopronban, a nemzeti parkok boltját.  

Itt csak olyan terméket árulnak ebben a boltban, amit ökogazdálkodás keretében 
kizárólag nemzeti parkokban állítottak elő. Itt láthatunk levendulaolajat, ez Tihanyból 
származik, vagy szürke marha szalámit, hiszen az igazgatóságok nagy szürke marha 
állományt tartanak fent. Elsősorban legeltetéssel hasznosítják ezeket a védett területeket, 
illetve kezelik, és természetesen a nagy állatállomány egyik hozadéka, hogy hús vagy 
vágóállat keletkezik benne szürke marhából, és ezek a szalámik olyan címkével vannak 
ellátva, amin egy kódszám szerepel, meg egy telefonszám. A telefonszámra SMS-t lehet 
küldeni, el kell küldeni a kódot, ami a címkén szerepel és egy válasz SMS-ben megkapja a 
vásárló, hogy az az állat, amiből ez a szalámi készült, az a szürke marha, melyik igazgatóság 
területén nőtt fel és mikor vágták le, mennyi idős volt, minden adatot megkap az állatról, tehát 
ezek teljesen ellenőrizhető és vásárlóbarát, turistabarát termékek. Természetesen az a távlati 
célunk, hogy ne csak egy ilyen bolt legyen Sopronban, hanem ez egy országos hálózat legyen. 

A nagyközönségi rendezvényeink közül az ökoturizmus kapcsán, említést érdemel a 
Magyar Nemzeti Parkok Hete rendezvénysorozat, amit évről évre megrendezünk, 2012-ben 
az Aggteleki Nemzeti Parkban fogjuk ezt rendezni. Ez egy teljes hetes programsorozat, 
amikor az országban valamennyi nemzeti parki igazgatóság ezen az egy héten számos 
programon és bemutatóhelyen ingyen, kedvezményes áron várja az érdeklődőket, illetve 
különböző programokat szervez és egyéb attrakciókat a nagyközönség számára.  

A szakmai rendezvényeink közül ökoturisztikai szakmai napokat tartunk minden 
évben. Idén Mórahalmon október 26 és 28-a között került megrendezésre az állami 
természetvédelemnek a belső szakmai fóruma. Tehát ez nem a nagyközönségnek szól, hanem 
a szakmának, és itt minden évben a nemzeti parki igazgatósági kollégák, kifejezett 
ökoturisztikával foglalkozó kollégák, továbbképzése zajlik, illetve az adott évben végzett 
ökoturisztikai tevékenységnek az értékelése, a következő évre vonatkozó célkitűzések, 
feladatok meghatározása. Az idei év kiemelt témája az egészségturizmus és az ökoturizmus 
kapcsolódási lehetőségei voltak ezen a szakmai napon.  

És akkor néhány adat a forrásainkra, ökoturisztikai fejlesztések a nemzeti parkokban. 
A 2007-2011-es időszakban az elnyert pályázati forrásaink, amik elsősorban a ROP, a KEOP, 
svájci alap, illetve a határon átnyúló együttműködési programok keretében voltak elérhetőek, 
ez 28,6 milliárd forint volt, amit kifejezetten az ökoturisztikára tudtak a nemzeti parkok 
fordítani, ez 139 darab projekt volt egyébként. Általában a KEOP konstrukcióban tudnak 
pályázni, ahol egy 10-11 százalékos önrész biztosítása szükséges, ezt a Vidékfejlesztési 
Minisztérium fizeti a nemzeti parki igazgatóságok helyett, a fennmaradó részt pedig az 
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Európai Unió. És 2011-es adat – ez egy teljesen friss adat -, tehát amit a Vidékfejlesztési 
Minisztérium biztosított önrészt, ez a körülbelül 10-11 százaléknyi nagyságrend, ez 2011-ben 
568 millió forint volt, tehát ennek az összegnek a tízszeresét tudtuk 2011-ben realizálni 
nemzeti parkoknál. Ebből pedig az ökoturisztikai fejlesztéseknek az önrésze 215 millió volt, 
amiből az látható, hogy a nemzeti parki igazgatóságokon futó pályázatoknak jelentős része, 
közel fele, ökoturisztikai fejlesztés; természetesen vannak élőhely-rekonstrukciós 
rehabilitációs programok, de a jelentős része ezeknek a fejlesztéseknek az ökoturizmushoz 
köthető.  

A látogatószámról még néhány szárazabb adat. A diagram egyébként jól mutatja a 
nemzeti parki igazgatóságok regisztrált látogatószámát, amely folyamatos növekedést 
mutatott. 2010-ben egy pici visszaesés látható, ami a gazdasági válság következtében az egész 
turizmus ágazatot érintette. Itt azonban szeretném kiemelni azt, hogy ez az egészen enyhe 
visszaesés jóval kisebb, mint a teljes turisztikai ágazaté, tehát azt jelzi az adat, hogy a 
gazdasági válság ellenére az ökoturizmusban jóval kisebb visszaesés van, mint általában a 
turizmus ágazatban. Tehát jó lehetőség és érdemes befektetni ökoturisztikai fejlesztésekbe, 
ahogy láttuk előbb, a fejlesztések közel fele ökoturizmus a nemzeti parkoknál, megéri és 
mindenkinek tudjuk javasolni, tehát nemcsak az igazgatóságainknak, hogy az ökoturizmusba 
invesztáljon.  

És a végén a jövőről néhány szó. Sajnos most kifejezetten a vizekhez köthető nagy 
fejlesztéseket nem tudok mondani. 2012-ben két nagy létesítményt fognak átadni a nemzeti 
parkjaink ökoturisztika kapcsán. Az egyik a Pannon Csillagda. A Pannon Csillagda az első 
csillagászati témájú látogatóközpont, várhatóan 2012 májusban készül majd el Bakonybélben, 
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében, tehát ez egy teljesen különleges 
attrakció lesz hasonlóan a Tihanyi Levendula Házhoz, a másik pedig a Sas-hegyi 
Látogatóközpont, aminek itt a tervei láthatók, ez is 2012 év közepén, nyarán kerül átadásra.  

A projektek közül több fog kapcsolódni még a hazai vizekhez, vízpartokhoz. Például a 
vízi turizmus infrastrukturális feltételeinek kialakítása a Mura folyón, van egy ilyen futó 
projekt, illetve az Öntésmajori Hanság élővilága kiállításnak a megújítása, ezek kisebb 
léptékűek, mint a képen látható.  

Ha bármilyen kérdésben tudunk rendelkezésre állni, nagyon szívesen válaszolunk. Az 
anyagban még szerepel a horgászturizmusról is egy jelentősebb rész, elkísért a kollégám erről 
a főosztályról, tehát ha kérdéseik vannak, várjuk, és köszönjük szépen a bizottságnak a 
megtisztelő figyelmet.  

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönjük szépen a beszámolót. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e 
esetleg kérdés, észrevétel a tájékoztatóval kapcsolatosan. 

Hadházy Sándor képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Láthatók, hogy nagyon komoly eredmények tapasztalhatók 
az ökoturizmus területén. Itt nagyon sok uniós forrás felhasználása történt. Az lenne a prózai 
kérdésem, hogy ezeknek a létesítményeknek fenntartása, jövedelmezősége hogy néz ki. 
Szűken értelmezve először pusztán a létesítmény, mondjuk egy tanösvénynek a fenntartása, 
működtetése, vagy egy látogatóközpont működtetése, mennyi a bevétel, kiadás aránya, nem 
számokra leszek kíváncsi, az arányokra. De ha egy betéti társaság ezt nyereségesen tudja 
működtetni, akkor azt gondolná az ember, hogy teljesen normális dolog és mindegyik 
nyereséges és eredményes. Nyilvánvaló, hogy vizsgálni kell az összefüggéseket is, hiszen ez 
egy vonzerő mindenképpen, ami a tartózkodási idő meghosszabbítását, vagy pedig új 
látogatók érkezését eredményezheti. Történtek-e ilyen vizsgálatok, és ha igen, akkor hol lehet 
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ezekhez hozzájutni, hol lehet ezeket megtekinteni. Tulajdonképpen ez érdekelne legfőképpen 
engem. 

A horgászturizmus vonatkozásában pedig az egyik legjobb horgászhely, tudomásom 
szerint, bár én nem vagyok horgász, a Tisza-tó lehetne, de nem az; van-e erre koncepció, 
stratégia, hogy hogyan lehetne minőségi horgászhelyeket és minőségi turizmust megvalósítani 
úgy, hogy a természeti értékek ne károsodjanak, és úgy, hogy a Tisza-tó békéje ne billenjen, 
ne boruljon fel. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen.  
Becsó képviselő úr. Összegyűjtjük először a kérdéseket, és utána lesz lehetőség a 

válaszra. 
 
BECSÓ ZSOLT (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Én szeretném megköszönni ezt a 

tájékoztatót. Nyilvánvaló azért van hiányérzetem, úgyhogy néhány dolgot szeretnék itt 
megosztani a bizottsággal, ezzel összefüggésben.  

Itt a helyettes államtitkár úr nem tért ki, az előadás ezt nem foglalta magába, de van 
olyan dolog, amire büszkék lehetünk mi nógrádiak: Ipolytarnóc Európa Diplomával 
kitüntetett, és itt külön szeretném megköszönni a Bükki Nemzeti Parknak a munkáját, az 
elmúlt években Ipolytarnócot érintően két tenderen is közel egymilliárd forintos fejlesztést 
hajtottak végre, és Hadházy úrnak mondom, hogy ezzel összefüggésben jelentős mértékben 
nőtt a látogatószám. Tehát azt gondolom, hogy az ipolytarnóci beruházás fenntarthatóság 
szempontjából is egy jó beruházás volt, és bízunk benne, hogy további fejlesztéseket is majd 
tudnak eszközölni Ipolytarnóc térségében. 

Még külön kiemelném a George Frank látogatóközpontját, amit Salgótarjánban hoztak 
létre, ez a fejlesztés szlovák-magyar látogató operatív program keretében realizálódott. És 
amire rá szeretnék kérdezni, illetve szeretném felvetni, hogy hál’ istennek itt az elmúlt évek 
pozitív változásainak eredményeképpen több helyi, illetve térségi TDM-szervezet jött létre. 
Így a mi térségünkben létrejött két helyi TDM szervezet, illetve létrejött egy térségi TDM 
szervezet. És bár szerettük volna, hogy a Bükki Nemzeti Park is ezen TDM szervezetek 
munkájába hivatalosan is bekapcsolódhassanak, erre eddig nem volt mód és lehetőség. 

Szeretném felvetni, hogy vizsgálják meg ezt a kérdést, és azt gondolom, hogy nem 
csak Nógrád megyét érintő specifikus kérdésről van szó, miután TDM szervezet az ország 
minden részén már létrejött, illetve a támogatási rendszernek köszönhetően az elkövetkező 
időszakban újabb TDM szervezetek fognak létrejönni. És miután a nemzeti parkoknak 
láthatóan kiemelkedő szerepe van elsősorban az ökoturisztika területén, érdemes lenne nem 
egyszerűen csak támogatóként, hanem tagsági jogviszonnyal rendelkezve is bekapcsolódni 
ebbe a munkába.  

Egy érdekességre is szeretném felhívni a figyelmet. Itt az előadásból kiemelnék egy 
slide-ot, ami azt mutatta be, hogy hogy alakultak a nemzeti parkok különböző 
látogatóközpontjaiban a regisztrált látogatók száma. 2007-et venném bázisnak, a tervezési 
időszak onnan indult, akkor mintegy egymillió százezer látogatója volt, 2010-re a 
látogatószám egymillió háromszázhuszonötezer főre növekedett, tehát azt lehet mondani, 
hogy mondjuk négyéves időszak alatt a látogatószám növekedés meghaladta a kettőszázezer 
főt. Szeretném elmondani, hogy az észak-magyarországi régióban kiemelt programokhoz, 
jelentős turisztikai fejlesztésekhez kapcsolódóan volt egy olyan alapelv, ami azt mondta, hogy 
minden százmillió forintos támogatáshoz legalább tízezer fős látogatószám növekedést kellett 
felvállalni egyfajta indikátorként. Na most, ha ezt levetítem az önök látogatószám 
növekedésére, akkor azt tudom mondani, hogy miközben itt egy kétszázezer fős látogatószám 
növekedést sikerült elérni, a mi indikátorunk szerint ez meghaladná a kétmillió nyolcszázezer 
főt. Miután ez nem volt életképes, ezért 2010-ben ezt a mondjuk így, belső iránymutató 
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határozatot hatályon kívül helyeztük, de miután itt mintegy 28 milliárd forintnyi uniós, ROP-
os, KEOP-os svájci alapos, norvég alapos, határon átnyúló operatív programos fejlesztési 
forrás került felhasználásra, azt gondolom, hogy ezzel összefüggésben talán itt van igazsága 
Hadházy képviselő úrnak, hogy talán ennél dinamikusabb látogatószám növekedést kellett 
volna produkálni.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Képviselőtársaim közül még ki kíván szólni? 
Pál Béla képviselő úr, parancsoljon! 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Kérdés, vélemény együtt van, ugye? 
 
ELNÖK: Igen. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Köszönöm a tájékoztatót. Azt gondolom, 

hogy a tájékoztató színvonala is tükrözte azt a munkát, ami az elmúlt időszakban és 
napjainkban is a különböző minisztériumok összefogásával végbement a nemzeti parkok 
fejlesztésében.  

Én külön örülök annak, hogy Veszprém megyei országgyűlési képviselőként és a 
Közép-dunántúli regionális fejlesztési tanács korábbi elnökeként olyan eredményekkel 
dicsekedhetünk, mint a Levendula park látogatóközpont, amely tényleg páratlan a maga 
nemében, hiszen ő nyerte el, a helyettes államtitkár úr által idézett díjat is, és miután együtt 
voltunk ott a megnyitón, bizonyára emlékszik rá, személyesen is meggyőződtünk arról, hogy 
a legkorszerűbb látogatóközpont épült uniós támogatással. Azt is fontosnak tartom, hogy ezek 
a fejlesztések újabb fejlesztéseket indukálnak, mert most Bakonybélben már a Pannon 
Csillagda épül, de ugyanúgy el lehetne mondani, hogy Tihanyban azóta átadták az Apátság 
látogatóközpontját, kerékpárút épül, a tihanyi település központ fejlesztése megtörténik. Tehát 
ezek a fejlesztések mind-mind olyan uniós forrásból történnek, amelyek jelentősen 
hozzájárulnak egyébként a turizmushoz, más fejlesztéseket is indukálnak, és ebben élenjárnak 
azok a nemzeti parkok az ország különböző területein, amiről képet kaptunk.  

Azt különösen fontosnak tartom, hogy ezek politikai ciklusokon átívelő fejlesztések, 
hiszen nincs abban vita, hogy ezekre szükség van, ez mind-mind része annak a 300 milliárd 
forintnyi fejlesztésnek, amit országosan a turizmus területén használhattunk fel és 
használhatnak fel a 2013-ig tartó időszakban. És bár az elképzelhető, hogy régiónként eltértek 
a hangsúlyok, de azt gondolom, hogy ebből mindenképpen Magyarország, a turizmus és 
természetesen az ökoturizmus gyarapodhatott, ami azért is fontos még mindamellett, ami 
elhangzott, hogy korábban itt a bizottságban is sokat beszéltünk az ökoturizmus 
fontosságáról, de nem nagyon volt forrás a fejlesztésre, most itt az európai uniós források 
révén megadatott.  

Az nagyon fontos, amit Hadházy Sándor képviselő úr kérdezett, bár én tudom, hogy 
minden pályázónak be kellett vállalni ezt a látogatószámot, de tényleg nagy kérdés az, hogy 
mi van akkor, ha ez a látogatószám nem teljesül. Mert ebben nem önmagában csak a 
fejlesztésnek van szerepe, hanem például az utazók szokásainak, a gazdasági, társadalmi 
körülményeknek és számos tekintetben számos más dolognak, így tényleg kérdés az, hogy mi 
van akkor, ha valaki az általa bevállalt látogatószámot nem tudja teljesíteni. Bízunk abban, 
hogy ezt nem követi retorzió, ha valóban megalapozott fejlesztésről van szó, annál is inkább, 
mivel, mint említettem, ezt számos, a fejlesztésen kívüli tényező is befolyásolhatja, illetve 
determinálja. 

Engedjék meg, hogy őszinte elismerésemet fejezzem ki, és azt gondolom, hogy a 
bizottság is nyugodtan megteheti ezt, mert olyan tervezett, korszerű, előremutató, az ország jó 
hírét növelő fejlesztések valósultak meg egy olyan szegmensben, az ökoturisztikai 
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szegmensben, amely Magyarország turizmusának az egyik lényeges sajátossága. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Amennyiben nincs több kérdés vagy észrevétel, 

megadom a válaszadásra a lehetőséget, parancsoljon! 

Dr. Rácz András helyettes államtitkár (VM) válaszadása 

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr, a hozzászólásokat és a véleményeket is egyúttal szintén 
köszönöm.  

A fenntartás kapcsán, illetve a látogatószám elérése kapcsán az első kérdésre azt 
tudom mondani, hogy természetesen ezeknek a projekteknek bizony, bizony része a 
fenntartási kötelezettség. Amik alapján eddig dolgoztunk, ott látogatószám elvárásról én nem 
tudok, lehet, hogy a jövőben ilyen előírás lesz, de a mostaniban nincs, hogy bármilyen 
látogatószámot kéne produkálni, fenntartási kötelezettség viszont van. Ezzel kapcsolatban azt 
tudom mondani, hogy a nemzeti parki igazgatóságok ugyan állami funkciót gyakorolnak, az 
állami természetvédelmet jelenítik meg, de a fenntartásuk vonatkozásában olyan 25-75 
százalékos az arány. Tehát 70 százalék fölötti részben saját maguk termelik ki a működési 
költségeiket és az állami normatív támogatás összege az a huszonegynéhány százalék, ez 
természetesen igazgatóságonként, országrészenként eltérő adottságok szerint eltérő szórást 
mutat, körülbelül egy ilyen 25-75 százalékos arányt lehet mondani.  

Most nyilvánvalóan, ha 75 százalékban, tehát lényegében magukat kell fenntartsák a 
nemzeti parki igazgatóságok, csak olyan fejlesztésekbe tudnak belevágni, ami a fenntartási 
kötelezettség mellett, amit fent kell tartsanak, jövedelmez, és ahogy itt szó is volt róla, például 
pályázaton, tanösvény-kategóriában nyert pályázó egy betéti társaság volt, aki össze tudja 
egyeztetni és gazdaságosan tudja üzemeltetni azt a tanösvényt. Ugyanezt az utat kell 
megtalálni a nemzeti parki igazgatóságoknak is. Tehát a mai helyzetben az már kevés, hogy 
valakinek természetvédelmi irányultsága, illetve végzettsége van, bizonyos közgazdaságtani, 
menedzseri ismeretekkel is kell rendelkezzen, mint nemzeti parki igazgató. És tudnia kell azt, 
hogy ha belevág, mondjuk a Pannon Csillagdának az ügyébe és ott bizony fenntartási 
kötelezettsége van, akkor azt csak akkor teheti meg, ha az előre kiszámított módon meg fogja 
érni és jövedelmet fog termelni az igazgatóságnak, hiszen megfinanszírozni abban a 
helyzetben, amikor saját magát kell eltartsa, nem tudja ezt.  

Egyébként törekvés, és majdnem mondhatom, hogy általános jelleggel így van, hogy a 
legtöbb létesítményt az igazgatóságok maguk üzemeltetik, tehát nem preferáljuk semmiféle 
szerződés kiszervezését az üzemeltetésnek. Természetesen bizonyos helyzetekben ezt 
elkerülni nem lehet, tehát általános tiltás nincs, de preferált a saját körben történő 
üzemeltetése ezeknek a létesítményeknek. 

Ipolytarnóc kapcsán azt tudom mondani, hogy én is nagy elismeréssel tudok csak 
szólni az ottani fejlesztésekről. Azért nem tettem bele az anyagba, mert ugye itt vízparthoz 
köthető, vizes élőhelyekhez köthető ökoturisztika volt a téma, de egyébként én is gratulálok 
az ottani elvégzett munkához. És a TDM szervezetben való részvétellel kapcsolatban én 
javaslok egy ismételt megkeresést az igazgatóság felé. Most történt igazgatóváltás ott, Grédics 
Szilárd az új nemzeti parki igazgató, azt gondolom, hogy minden ilyen együttműködésre 
nyitott kell legyen az igazgató úr, tehát javaslom a kapcsolatfelvételt. 

Nem tudom, ha valakinek a kérdésére nem válaszoltam még, akkor jelezze. Még 
egyszer köszönöm az összes hozzászólást. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a válaszokat. Ezzel a napirendi pontot lezártuk. 

Köszönöm szépen a részvételt. 
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Egyebek 

Az utolsó napirendi pontunk az egyebek. Kérdezem, hogy van-e ehhez 
képviselőtársaimnak javaslata. (Nincs jelzés.) 

Tehát amennyiben nincs javaslat, én két dolgot szeretnék javasolni. Az egyik az, mint 
ahogy a mai tájékoztatón, ami elhangzott, szeretném javasolni, hogy a bizottság kérje meg a 
szakállamtitkárságot, hogy adjon egy tájékoztatót a 2012-es EuroGames-sel kapcsolatos 
sportlétesítmény használatról, tehát vizsgáljuk meg, hogy milyen feltételekkel kapja meg ez a 
rendezvény a magyar állam tulajdonában lévő esetleges sportlétesítményeket. Ez lenne az 
egyik javaslatom. (Közbeszólás: Ha kapja.) Ha kapja, igen, tehát hogy legyünk tisztában a 
helyzettel. 

A másik pedig az, hogy az előző ülésünkön a Sportkórház helyzetéről hallhattunk egy 
tájékoztatót, itt volt Borkai Zsolt is és a Sportkórház főigazgató asszonya. Elkészült ezzel 
kapcsolatosan több támogatói vélemény is az előző ülésen, amely kifejezte azt, hogy a 
Sportkórházra szüksége van Magyarországnak, ez volt a bizottság frakcióinak az álláspontja. 
Elkészült erről egy állásfoglalás, amit képviselőtársaim megkaptak. Ehhez annyi kiegészítést 
fűztem hozzá és kértem elnök urat, hogy ezt fogadja el, hogy az utolsó előtti bekezdésnél van 
egy olyan mondat, hogy „Magyarországnak szüksége van egy olyan intézményre” – így 
kezdődik a mondat - és én annyi változtatást javasoltam, hogy „Magyarországnak szüksége 
van a Sportkórházra, mint olyan intézményre”, hogy ez még kerüljön bele. Elnök úr ezt 
elfogadta.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e esetleg valamilyen kiegészítő javaslatuk a 
szöveghez.  

Zakó képviselő úr. 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Két korrekciót szeretnék kérni, hogy 

támogassa a bizottság. Ugyanebben a bekezdésben az eredeti szöveg úgy szól, hogy „akár a 
létesítmények színvonalát” - én itt szeretném betenni, hogy „műszaki színvonalát”, mert ne a 
munka színvonalára asszociáljunk, itt van egy ilyen kis áthallás, tehát: akár a létesítmények 
műszaki színvonalát, infrastruktúráját stb. 

 
ELNÖK: Tehát a képviselő úr javaslata, hogy a „műszaki színvonala” legyen benne. 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Igen, illetve ott van folytatólagosan, hogy infrastruktúráját, 

és utána az eredeti szöveg szerint: „akár a kutatások terén végzett eredményeket tekintjük” 
megint dehonesztáló kicsengése van, ha az ott dolgozók munkájára vonatkoztatjuk ezt a 
véleményt. Én javaslom, hogy „akár a kutatási feltételeket tekintjük” – én ezt a két apró 
módosítást javasolnám. Tehát akkor felolvasom az általam javasolt komplett mondatot: „akár 
a létesítmények műszaki színvonalát, infrastruktúráját, akár a kutatási feltételeket tekintjük, az 
intézménynél egyre nagyobb lemaradást tapasztalhatunk.” Majd a jegyzőkönyvből pontosan 
visszaolvasható, ha most nem sikerült lejegyezni. 

 
ELNÖK: Annyi reakcióm lenne, hogy a létesítményeknek - aki járt mostanában a 

Sportkórházban, én voltam – nem csak a műszaki színvonalával van baj, hanem egyébként is 
baj van a létesítmények színvonalával. (Zakó László: Milyen színvonalával?.) Akár az 
épületeknek az állagmegóvása elmaradt az elmúlt időszakban, akár az épületek felújítása. De 
nemcsak a műszaki terület, mert most a műszaki területre érthető az is, hogy milyen 
gépparkkal rendelkeznek. (Zakó László: Az az infrastruktúrára vonatkozik, és az benne van.)  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e esetleg hozzáfűznivalójuk még ezzel 
kapcsolatban, Zakó László képviselő úr javaslatához, tehát elfogadhatónak tartják-e a 
bizottság jelenlévő tagjai. (Jelzik, hogy nem.)  
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Akkor én azt javaslom, hogy Zakó képviselő úr módosítását figyelembe vettük, most 
az ülésen nem szavazunk erről az állásfoglalásról, a következő ülésen a kijavított állásfoglalás 
szerint fogjuk feltenni szavazásra ezt a kérdést. (Egyeztetés.) 

Elnézést kérek, ez csak a rutintalanságomnak köszönhető, hogy nem nagyon vezettem 
az ülést így egyedül még. Tehát akkor felteszem szavazásra a kérdést. Tehát két változtatásra 
érkezett javaslat. Az egyik Zakó László képviselő úr változtatására. Kérdezem a 
képviselőtársaimat, hogy ki támogatja a változtatást, amit Zakó képviselő úr önök elé 
terjesztett. (Szavazás.) 2 támogatás. Ki van ellene? (Szavazás.) 7. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
1.  

A következő javaslat, ami az én javaslatom volt, hogy kerüljön bele az, hogy a 
Sportkórházra, mint olyan intézményre – kérdezem, hogy ki támogatja képviselőtársaim közül 
ezt a javaslatot, hozzáteszem, hogy Bánki Erik elnök úr támogatta. (Derültség.) Köszönöm 
szépen. Egyhangú támogatással a bizottság elfogadta.  

Kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy akkor így egységesen a szövegről szavazzunk. 
Ki az, aki támogatja az állásfoglalást. (Szavazás.) Egyhangú igen. 

Az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 48 perc) 
 

  

Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Szilágyi György 
a bizottság alelnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


