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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 06 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

SZALAY FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Kedves Jelenlévők! Elkezdjük munkákat. 

Határozatképesek vagyunk. 
Három napirendi pont került önök elé. Kérdezem, hogy van-e valakinek 

kiegészítenivalója, kérdése a napirendi sorhoz. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor kérem, 
fogadjuk el a napirendi sort kézfelemeléssel. (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk. 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/6467. szám) (Általános vita) 

Az 1. napirendi pontunk a fogyasztóvédelemről szóló törvény módosítása. Zsarnóci 
Csaba helyettes államtitkár urat köszöntöm, Szomori Béla főosztályvezető urat, ha itt van, 
Bodolai Mónika osztályvezető asszonyt és Gyebrószki Petra referenst. 

Államtitkár úr! 
 

Zsarnóci Csaba szóbeli előterjesztése 

ZSARNÓCI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nagyon 
szépen köszönöm. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Röviden elmondanám, hogy mik a 
kormány előterjesztésének a lényeges pontjai. 

Először is a körülményekről, hogy miért is született ez a javaslat. 2008-ban volt egy 
nagyobb felülvizsgálata a fogyasztóvédelmi törvénynek, amit a parlament el is fogadott. Az 
akkori módosítások a gyakorlatban nem mindig működnek zökkenőmentesen, és 
tulajdonképpen ez a mostani törvényjavaslat ezeket a gyakorlatban felbukkanó problémákat 
szeretné kezelni. 

Négy területre koncentrál a törvényjavaslat, azt mondanám. Az első a panaszkezelés 
és az ügyfélszolgálatok működésére vonatkozó áramvonalasítási javaslatok. Ezek közé 
sorolható például, hogy a panaszkezelés során a felvett jegyzőkönyv kötelező tartalmi elemeit 
rögzítené a javaslat. Rögzítené azt, hogy a vállalkozás a fogyasztónak érdemben köteles 
válaszolni, illetve rugalmasabban alakíthatja a vállalkozó az ügyfélszolgálati nyitva tartást, 
amennyiben a javaslat elfogadásra kerül. 

A második eleme a javaslatnak a békéltetőtestületi eljárás szabályainak a 
felülvizsgálata. Problémát okoz sokszor, hogy a vállalkozás a békéltetőtestület által kiküldött 
dokumentumokat nem veszi át, ezért más eljárásokhoz hasonlóan a kézbesítés megtörténtére 
vélelmet állítana fel a javaslat. Tisztázná tovább a békéltetőtestületek feladataival 
kapcsolatban, hogy tanácsadói tevékenységet is végezhetnek, ezt ugyanakkor szigorú 
összeférhetetlenségi szabályokhoz kötné, tehát ugyanabban az ügyben az a békéltetőtestületi 
tag nem lehet tanácsadó és döntéshozó egyben. 

A javaslat harmadik nagy köre a közérdekű keresetre vonatkozik. A közérdekű kereset 
szabályozását gyakorlatilag összhangba hozza a Gazdasági Versenyhivatal és a PSZÁF előtt 
folyó eljárások szabályozásával, és ezzel hatékonyabbá teszi ezt a jogintézményt. 

A negyedik pedig a hatósági eljárást érintő szabályok módosítása. Azonnal 
végrehajthatóvá válnak a hatóság bizonyos döntései, fellebbezésre való tekintet nélkül. Ezek: 
amennyiben a fiatalkorúak védelme érdekében van szükség erre az azonnali végrehajtásra, 
vagy pedig kereskedelmi kommunikáció vagy internetes honlap az, ami a jogsértő tartalmat 
megjeleníti. 
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Szintén a hatósági eljárásban a kis- és középvállalkozások esetében a bírságsávot egy 
alacsonyabb mértékben maximalizálja, ami talán a kkv-k terheit csökkenteni fogja a hatósági 
eljárások következtében. 

Tehát tulajdonképpen annyit szeretnék kiemelni, hogy ez egy gyakorlati problémák 
orvoslására született törvényjavaslat, nem egy alapvető - hogy is mondjam - felülvizsgálata a 
törvénynek, és kérem, hogy önök kezeljék ilyen tekintetben. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Én is köszönöm. Kérdések merültek-e fel? (Zakó László jelentkezik.) 

Alelnök úr! 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Amikor kezembe 

vettem ezt a törvényjavaslatot, akkor úgy gondoltam, hogy na most jött el az ideje annak, 
amire olyan régen készültem, hogy valamilyen módon beadjak egy módosító javaslatot a 
fogyasztóvédelemről szóló törvényjavaslathoz. Nevezetesen arról van szó, hogy engem nap 
mint nap kifejezetten irritál, amikor bármilyen bolti terméket a kezembe veszek, és 
semmilyen mikroszkóp és nagyító nem elegendő ahhoz, hogy elolvassam a csomagoláson 
lévő tudnivalókat.  

A frakciónk kodifikációs csoportját megkerestem a kész javaslatommal, megkerestem 
az eredeti fogyasztóvédelmi törvény vonatkozó passzusait, hogy hova szeretnék módosítást 
beadni, amit egyrészt nem nyitott meg ez a mostani törvénymódosító javaslat, tehát emiatt 
már nehéz is lett volna, de a legnagyobb meglepetés akkor ért, amikor tájékoztattak frakciónk 
részéről, hogy európai uniós jogszabályokba ütközik az az elképzelésem, miszerint én 
minimális mértékben meghatároznám azt a betűnagyságot, amit a csomagolóanyagokra lehet 
használni tájékoztatószöveg gyanánt. 

Egy fogyasztói társadalomban élünk. Tömegtermelésre rendezkedett be mindenki. Az 
összes európai uniós nyelvnek el kell férnie egy kis cukros zacskón vagy bármilyen 
élelmiszer-ipari terméken. Elképesztő, hogy ezt komolyan gondolják azok, akik ezt a 
jogszabályt megalkották, hogy korrekt tájékoztatást tudnak adni a fogyasztónak az adott 
termékről. 

Az imént hallottuk, hogy néhány probléma kiküszöbölésére hivatott ez a 
törvényjavaslat. Ezzel én az elmondottak alapján így ebben a formában nem értek egyet, és 
miközben bilincsbe van kötve a kezünk, nem adhatunk be módosító javaslatot, kérdezem a 
tisztelt előterjesztőt, hogy keresik-e, mert ha keresik, akkor talán megtalálják a módját annak, 
hogy a fogyasztók korrekt tájékoztatását elérjék, akár annak árán is, hogy valamilyen szinten 
súrlódniuk kell az uniós jogszabályokkal. 

Higgyék el, hogy hiszek annak a mondásnak, hogy minden ember az, amit megeszik, 
és ma Magyarországon nem tudjuk, hogy mit eszünk meg, mert nem tudjuk, hogy mi az a 
komponens, amiből összeállnak ezek a termékek.  

Tehát itt kérem az előterjesztőket, hogy foglalkozzanak ezzel a kérdéssel, mert nem az 
én személyes problémámról van szó, aki, még egyszer mondom, sem szemüveggel, sem 
nagyítórendszerrel nem tudom elolvasni, hozzám jönnek panaszkodni, énhozzám jönnek 
panaszkodni, hogy tegyünk már valamit, mert elképesztő állapotok uralkodnak az áruházak 
polcain. (Kukorelly Endre megérkezik az ülésre.) 

A többi tárgyalt módosítással kapcsolatban támogatni tudjuk, de ezt muszáj volt 
elmondanom, mert ez a probléma magától nem fog megoldódni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Egyéb kérdés? (Nincs jelzés.) Lezárva a kérdéseket, államtitkár 

úré a szó. 
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ZSARNÓCI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen a kérdést. Valóban egy uniós irányelvben található ez a bizonyos 
betűméret, az ön által is említett szabályozás. 

Amit a tárca és a kormány tud tenni, az az, hogy a fogyasztók védelme érdekében 
azokat a kereteket, amiket az uniós szabályok megengednek, a maximális szintig feszegetjük, 
annak érdekében, hogy a fogyasztók védve legyenek az olyan termékek ellen, amiket célja 
ennek a törvénynek szabályozni, illetve amit a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen 
kereskedelmi magatartásról szóló jogszabály megcéloz. Azt tudom mondani, hogy meg 
fogjuk vizsgálni ennek a lehetőségét, hogy itt akár az uniós fórumokon hogyan tudunk 
fellépni annak érdekében, hogy ez a szabályozás fogyasztóbarátabb legyen. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Egyéb vélemény? (Jelzésre:) Pál Béla képviselő úr! (Dr. Tapolczai Gergely 

megérkezik az ülésre.) 
 

Vélemények 

PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Előterjesztő! Tisztelt 
Képviselőtársaim! Én azt gondolom, hogy régóta vártuk már, és aktuális is ez a 
törvénymódosítás, amelyet mindenképpen támogatunk, még akkor is, ha néhány helyen 
szeretnénk majd pontosítani, amit módosító indítványainkkal majd elvégzünk. 

Azt sajnálatosnak tartjuk, hogy - mivel valóban szükséges, és ebben teljesen 
egyetértünk az előterjesztők céljával, hogy a hazai fogyasztóvédelmi politikában is 
bekövetkezett szemléletváltozást is tükrözze ez a törvény - nem esett át egy társadalmi 
egyeztetésen, hiszen egy ilyen társadalmi egyeztetés vagy a szakmai szervezetekkel történő 
egyeztetés nyilván pontosabbá tette volna. 

Mindezzel együtt a törvény megalkotásának folyamatában lehetőségeink szerint 
természetesen ezt a társadalmi egyeztetést mi is lefolytatjuk majd, de azt szeretném én is 
kiemelni, hogy ha ezt a törvényjavaslatot elfogadjuk, amelynek elfogadását mi is támogatjuk 
majd a módosító indítványainkkal együtt, akkor nyilván gyorsabbá válik a fogyasztók 
panaszainak kezelése. Például a közérdekű keresetek újraszabályozása révén hatékonyabb 
fellépésre nyílik lehetősége majd a fogyasztók érdekében eljáró civil szervezeteknek is. Azt is 
fontosnak tartjuk, hogy maga a kormány is a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása 
érdekében kiemelt feladatnak tartja a fogyasztók tájékoztatását. 

A törvényjavaslat, amely bővíti itt a fogyasztó fogalmát, érinti a fogyasztói 
panaszkezelést, az ügyfélszolgálati szabályozókat, a békéltetőtestületi eljárást, a közérdekű 
kereset indítását és a Fogyasztóvédelmi Hatóság eljárását is, mindenképpen olyan fontos 
területeket szabályoz, amelyet az MSZP-frakció támogat, azzal a feltétellel, hogy módosító 
indítványokkal mi magunk is szeretnénk pontosabbá tenni. 

A bizottságnak csak egy dologgal kapcsolatban szeretném felhívni a figyelmét, amely 
a mi szakterületünkhöz tartozik ezzel kapcsolatban is, hogy az Országgyűlés 
Fogyasztóvédelmi bizottságnak volt egy 7/2010-2014. számú tájékoztatója, és ezzel 
kapcsolatban egy ötpontos határozata is, amely az utazásszervezéssel kapcsolatban felmerült 
fogyasztóvédelmi problémák hatékonyabb kezelését szolgáló intézkedésekről szól. Azt 
gondolom, hogy ezt a törvény vitája során a mi sajátos szakmai szempontjainknak 
megfelelően mindenképpen szükséges beépíteni, hogy maga a törvény is tartalmazza azt a 
lehetőséget például, hogy a jogosulatlan utazásszervezéssel szembeni hatékony fellépést 
lehetővé tevő jogszabályi háttér is jöjjön létre, ha nem is ebben a törvényben, hanem majd 
más kapcsolódó jogszabályokban. 

Egyébként a javaslat elfogadását majd módosító indítványainkkal együtt támogatjuk, 
és általános vitára alkalmasnak tartjuk. 
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Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Szilágyi képviselő úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Az itt elhangzott hozzászólások is 

bizonyítják, hogy egy sokkal átfogóbb rendszerezés lenne jó, és sokkal átfogóbban kellene 
foglalkozni a fogyasztóvédelem kérdéseivel, hiszen nagyon sok olyan szegmense van akár a 
szolgáltatásoknak, akár a termékvásárlásnak, ami érinti a lakosságot. 

Elég, ha csak három dolgot említek meg. Az egyik az, hogy nagyon sok helyen olyan 
szolgáltatásokért kell fizetni a lakosságnak, amit meg sem kap. Tehát például, ha vesz valaki 
egy autót, és aznap átíratja, akkor is fizetni kell a Mabisznak például egy emelt díjat első 
napra. A másik, ha valaki cascót köt, 15 napja van például a biztosítónak arra, hogy elbírálja, 
hogy köt-e az ügyféllel szerződést vagy pedig nem, viszont visszamenőleg is kifizettetik azt a 
díjat, amiért nem is vállalnak kockázatot. Ők azt mondják, hogy visszamenőleges kockázat a 
szemle előtt, de hát amikor szemléznek, akkor látható, hogy az autón nincs sérülés, tehát 
semmiféle kockázatot nem vállalnak. Ez is egy olyan dolog. 

A másik pedig, hogy nem működhetnének ma Magyarországon olyan cégek - és nem 
egy olyan cég működik pedig, amely ebből jól meg is él -, amely a közműszámlákkal nagyobb 
cégeknél visszamenőlegesen tud visszaperelni olyan összegeket, amiket nem kellett volna 
kifizetni. Ez nagyobb cégeknél megéri; képzeljük el, hogy a lakosságnál ez mit jelenthet.  

Van egy csomó olyan szegmense ennek a dolognak, amivel foglalkozni kellene, tehát 
szerintem egy sokkal átfogóbb szabályozást kellene kialakítani, és sokkal inkább oda kellene 
figyelni azokra a dolgokra, amik nap mint nap megkeserítik ma Magyarországon az emberek 
életét.  

Tehát én arra kérném a tárcát, hogy ezen kívül, tehát amit most itt beterjesztettek, egy 
sokkal átfogóbb és sokkal komplexebb javaslatot nyújtsanak be majd a jövőre nézve, ami 
esetleg megkönnyíti és védi az emberek érdekeit akkor, amikor akár szolgáltatást, akár pedig 
valamilyen terméket vásárolnak. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Egyéb vélemény? (Nincs jelzés.) Azt gondolom, hogy elmondva sokak 

véleményét, talán nem megismételve, az előterjesztés azért jó, mert olyan szegmenseket javít, 
és olyan szegmenseket próbál erősíteni, amelyek a tapasztalati tények alapján muszáj, hogy 
most változzanak. Azt gondolom, hogy az anyag ezért jó. A módosító javaslatokkal persze 
lehet még jobbítani; nyilván az államtitkárság majd elmondja, hogy mit tud belőle befogadni, 
mit nem. 

Államtitkár úr! 
 

Zsarnóci Csaba reflexiója 

ZSARNÓCI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Mindenképpen üdvözölni fogjuk a tisztelt képviselő urak és hölgyek 
kezdeményezését a módosítások során, mert úgy gondoljuk mi is, hogy lehetnek olyan 
módosítások, amelyek ebbe a törvényjavaslatba be kellene hogy épüljenek már most. 

A képviselő úr társadalmi egyeztetésre vonatkozó megjegyzésével nem értek egyet, 
mert igenis volt társadalmi egyeztetés, amelynek legutolsó állomása február 27-én a 
Fogyasztóvédelmi Tanács ülése volt, ahol a civil szervezetek akkor éppen a kormány elé 
terjesztés utolsó pillanatában is véleményezhették, de már ezt megelőzően is. Ugyanakkor 
amennyiben önök úgy gondolják, természetesen szívesen vesszük a civil szervezetek 
véleményét ebben a stádiumban is, és reflektálni is fogunk rá. 
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Én most még tartani szeretném magam ahhoz, hogy ez egy technikai jellegű, 
tapasztalat szülte módosító javaslat. Amennyiben önök szeretnék ezt kiterjeszteni, 
természetesen ez lehetséges.  

Az utazásszervezőkkel kapcsolatban csak annyit mondanék, hogy a kormány második 
féléves munkatervében benne van az, hogy az utazásszervezéssel kapcsolatos jogszabályokat 
megvizsgáljuk és felülvizsgálatra kerülnek, úgyhogy nem marad el ez a módosítócsomag. 

Köszönöm szépen. 
 

Szavazás 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, ki tartja általános vitára alkalmasnak az 
előterjesztést, emelje fel a kezét. (Szavazás.) Egyhangúlag általános vitára alkalmasnak 
tartottuk. Hadházy képviselő lesz a bizottsági előadó. (Dr. Vadai Ágnes: Tartózkodtam!) 
Bocsánat, ezt nem láttam. 1 tartózkodással elfogadtuk, és Hadházy képviselő úr lesz a 
bizottság előadója. 

Köszönjük szépen államtitkár úréknak. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A 
sportegyesületek és sportvállalkozások működésének hatékonyabbá tétele érdekében 
szükséges törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/6496. szám) (Szilágyi György 
és Vona Gábor (Jobbik) képviselők önálló indítványa) 

2. napirendi pontunk a sportegyesületek és sportvállalkozások működésének 
hatékonyabbá tétele érdekében szükséges törvénymódosításokról szól. Szilágyi képviselő úrék 
terjesztették be. 

Szilágyi úr előterjesztheti. Képviselő úr! 
 

Szilágyi György szóbeli előterjesztése 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Mint ahogy a bizottság 
tagjai ezt nagyon jól ismerhetik, a sport helyzete az elmúlt 60 évben igazán nagyon sokat nem 
változott, hiszen ahogy régen, úgy ma is a politika inkább felhasználja a sportot, mint hogy 
kiszolgálná azt. Nem változott meg az a szemlélet sem, amely mind a sportegyesületeknél, 
mind a szakági sportszövetségeknél működött: még mindig egy úgynevezett mecenatúrára 
épülve próbálják megoldani a sportegyesületek problémáit, az anyagi helyzetet így próbálják 
meg kezelni. Ezért is történik meg az, hogy olyan embereket próbálnak meg az elnökségbe 
betenni, akik lobbizni tudnak azért, hogy egy-egy sportegyesület vagy sportszövetség mennyi 
pénzhez juthat akár állami forrásból, akár más forrásokból. 

Látszatintézkedések, látszatváltozások történtek az elmúlt időszakban, de gyökeres 
változás nem. Így az a helyzet alakul ki, hogy azok a sportvezetők vagy sportegyesületi 
vezetők, vagy szakági sportszövetségek elnökei kényelmesebb helyzetben vannak, tehát nem 
kényszerülnek rá arra, hogy megkeressék azokat a forrásokat, amiket egyébként lehet, hogy 
megkereshetnének és megtalálhatnának, hiszen hátradőlnek, és azt mondják, hogy itt van egy 
politikus, aki biztos tud majd pénzt szerezni, és nekem nem kell annyit foglalkozni ezzel a 
dologgal. 

Mi ezen szeretnénk változtatni. Azt szeretnénk, hogy megváltozzon a sport 
finanszírozási rendszere ebben a tekintetben is, hiszen bebizonyosodott az elmúlt időszakban, 
hogy a politika vagy a politikusok rövid ideig tudnak ugyan segíteni esetleg egy-egy 
sportegyesületnek, hosszú távon viszont ez nem kifizetődő. Elég csak a Ferencváros esetére 
gondolni, amikor a Torgyán-Szabadi kettős rövid időre megoldotta a Ferencváros problémáit, 
aztán hosszú távon ez azt jelentette, ez is jelentette azt, hogy a Ferencváros, anélkül, hogy a 
pályán ezt érdemelte volna, gazdasági okok miatt a másodosztályba szorult, történelme során 
először. 
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Tehát úgy érezzük, hogy teljes mértékben inkább negatív hatásokat vált ki az, hogyha 
egy politikus a vezetőségben bent ül egy sportegyesületnél. Ráadásul ugyanúgy, mint ahogy a 
demokratikus társadalmakban, szétválasztódnak a politikai és a hatalmi ágak, ugyanígy szét 
kellene választani véleményünk szerint a politika és a sportvezetés területén is az 
összeférhetetlenséget, ki kellene mondani. 

Most foglalkozik az Országgyűlés különböző összeférhetetlenségi kérdésekkel, többek 
között a tegnapi nap folyamán szavaztunk arról is, hogy keresőfoglalkozást ne végezhessen 
politikus a jövőben majd. Véleményünk szerint ez ugyanúgy egy összeférhetetlen dolog 
lenne. De megértem, és azt is elhiszem, és elnézést is kérek azoktól, akik önzetlenül, csupán 
segítő szándékkal vesznek részt egy-egy sportszövetség vagy sportegyesület életében, de én 
úgy érzem, hogy anélkül is, hogy valaki bent lenne az elnökségben, tud segíteni, hogyha akar 
bizonyos sportágaknak és bizonyos szakágaknak. 

Tehát én arra szeretném kérni önöket, hogy támogassák ezt a módosító javaslatot, 
hiszen meggyőződésünk, hogy az a sport érdekeit szolgálja, hosszú távon mindenképpen a 
sport érdekeit szolgálja, és mivel önöknek is ebben a bizottságban az a céljuk, hogy a sport 
minél jobb helyzetben legyen, hogy a sport minél inkább fejlődjön, ezért kérem, hogy 
támogassák a módosító javaslatunkat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Molnár úr! 
 
DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök 

úr. A sportért felelős államtitkárság részéről nem támogatjuk a javaslat elfogadását.  
Indokaink között egyrészt az szerepel, hogy a javaslat, illetve a tervezet kvázi többféle 

szervezeti formát is érint. Egyrészt nyilván az egyesülési jog alapján létrejött szervezeteket, 
másrészt pedig a gazdasági társaságokat is, hiszen a sportvállalkozásokat is érinti. Ha az 
egyesülési jog alapján közelítünk, akkor hivatkoznunk kell a 2011. évi CLXXV. törvényre az 
egyesülési jogról, ami továbbra is egyébként a korábbi alkotmányhoz hasonlóan, illetve a 
mostani alaptörvény alapján is alapvető szabadságjogként definiálja az egyesülési jogot. 
Ebből fakadóan bárki szabadon csatlakozhat szervezethez, illetve hozhat létre szervezetet, 
közösséget. 

Úgy látjuk, hogy a javaslat jelen formájában a szükségesség, az arányosság és a célhoz 
kötöttség, a célszerűség követelményének e tekintetben nem felel meg, túl általános, túl 
generálisan próbálja az összeférhetetlenségi szabályokat meghatározni. 

A sportvállalkozások tekintetében, figyelemmel arra, hogy itt a sporttörvény alapján 
vagy kft.-kről, vagy részvénytársaságokról beszélünk, szintén azt tudjuk mondani, hogy a 
gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján ilyen generálisan, ilyen 
általánosan túl - hogy is mondjam - lazán megfogalmazott javaslattal nem tudunk egyetérteni. 
E tekintetben javasoljuk, hogy a bizottság ne támogassa az előterjesztést. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottságunknak véleménye, kérdése? (Zakó László 

jelentkezik.) Alelnök úr! 
 

Vélemények, felvetések 

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Egy nagyon picit messzebb kezdeném. 
Amikor gyerekfejjel néztem a Liliomfi című filmet Darvas Ivánnal, akkor tetszett. Amikor 
Darvas Iván politikai pályára adta a fejét, és újranéztem a Liliomfit, akkor Darvas Ivánt már 
egy kicsit más szemmel néztem ugyanabban a filmben. Kulka János színművész is arcát adta 
politikai párthoz. Mehetnék sorról sorra, színészről színészre, akiknek a művészeti képességét 
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vagy tehetségét az én szememben - akarva-akaratlanul, hozzáteszem - beárnyékolja a politikai 
szerepvállalása. 

Most térnék rá a sport vonatkozására. Nem tudom, hogy az itt ülők tudják-e, de amikor 
a hétvégi focieredményeket mondja a tévé, a rádió, akkor ilyen ellendrukkerek alakultak ki az 
országban, mert meghatározó országos politikusok nevéhez köthető focicsapatok 
eredményének aszerint örülnek a szurkolók, hogy az adott politikai párthoz kötődnek-e ők 
lélekben vagy sem. Ezt nem tartom egészséges dolognak. Ez a morális megközelítése a 
dolgoknak. Tehát egy politikus a parlamentben dolgozzon jó sokat, de ne akarjon élére állni 
egy sportmozgalomnak. Ez az én magánvéleményem. 

Ami pedig a financiális, pénzügyi részét illeti, egyszerűen elég érdekes, hogy az adott 
politikustól vagy az adott politikai széljárástól függ egy adott sportágnak mondjuk a sikere, 
szereplése, hogy az egyesület élén álló politikus most éppen kormányoldalon van, és megvan 
az a kellő befolyása vagy nincs. Nagyon leegyszerűsítve így tudnám Szilágyi képviselőtársam 
és Vona Gábor javaslatát lefordítani közérthetően. Gondoljunk bele, hogy ebben van igazság, 
hogy egy politikának nem volna szabad átszőnie a sport semelyik szegmensét sem, és kérem, 
hogy ilyen megközelítésben hozzák meg a döntésüket. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Hadházy képviselő úr! 
 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Először is szeretném őszinte nagyrabecsülésemet kifejezni Szilágyi képviselő úr irányába, aki 
olyan dolgokról is tud beszélni, amiket nem ismer. Ez valóban egy fontos képesség, mert nem 
gondolom azt, hogy személyes ismerete van mondjuk az egyesületek - akár nevesíthetünk is 
klubokat - belső életéről, működéséről, problémáiról, az ott bekövetkezett változásokról, vagy 
akármelyik szövetségben folyó munkáról. 

Ezt különösen azért mondom, mert képviselő úr említette, hogy az ebben a munkában 
- mert én ezt munkának nevezem - résztvevő politikusok nem olyan irányba fejtik ki 
tevékenységüket, hogy hogyan lehetne mondjuk a gazdasági tevékenységet javítani egy 
egyesületnél vagy szövetségnél, hogyan lehet a politikától függetlenül a bevételeket növelni, 
hogyan lehet a működést hatékonyabbá tenni, hogyan lehet az egész légkört javítani. 

Tisztelt Képviselő Úr! Az a helyzet, hogy a sport területén nagyon rossz állapotok 
voltak, és még mindig vannak is, annak ellenére, hogy jelentős változás indult el számos 
területen. 

A sport területe is beszennyeződött, akár a mai újságot is megnézhetjük, vagy a 
tegnapi lapokat is megnézhetjük, ott is láthatjuk azt, hogy milyen szintű ez a beszennyeződés. 

Ebből adódóan én azt javasolnám tisztelettel, hogy mielőtt ilyen típusú javaslatokat 
fogalmaz meg és nyújt be akár a bizottság elé, akár a parlament elé, legyen kedves 
behatóbban, kellő mélységgel tájékozódni, hogy valójában milyen események, milyen 
változások vannak folyamatban, és a politika vagy a politikai erők, politikusok milyen 
szerepet töltenek be. 

Visszautasítom azt a megfogalmazást a magam részéről, és azt hiszem, hogy ezt 
általánosan is megfogalmazhatom, hogy a politika le akarná nyúlni a sport világát. A 
sportegyesületek, szövetségek civil szerveződések, saját maguk határozzák meg, hogy kikkel 
kívánnak együttműködni, és arra törekednek, hogy a területen vállalt feladataikat minél 
magasabb szinten tudják teljesíteni, és természetesen ehhez saját maguk választják, 
választhatják meg azokat a szereplőket, akik ebben a munkában részt tudnak vagy részt 
kívánnak venni. 

Ebből adódóan természetesen ezt a típusú előterjesztést a magam részéről nem tudom 
támogatni. 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm. Más vélemény? (Nincs jelzés.) Én is hadd mondjak néhány 

gondolatot.  
Először a színészpéldára. Nekünk Szolnokon Balázs Péter a színházigazgatónk, aki 

fölállt néhány Fidesz-rendezvényen a színpadra, és kiállt a jobboldali konzervatív, keresztény 
értékek mellett. A színház soha nem látott mértékben van tele, az embereknek tetszik, és az 
embereket nem érdekli, hogy egyébként szavalt vagy nem szavalt Fidesz-rendezvényen, és azt 
gondolom, hogy ez így normális. Tehát aki fölvállalja a társadalmi értékrendjében azt, hogy 
hova tartozik, azzal nincs baj, sem Darvas Ivánnal, sem Balázs Péterrel, szerintem. Azt, aki 
meg így közelíti meg, hogy igazából ez hova állt, én csak sajnálni tudom, nagyon komolyan 
mondom, akinek az agyában mindig az forog, hogy aki valamely politikai vonal mellé áll, az 
gazember, az egyszerűen tragédia. Ha ez az ország ezt nem fogja elfelejteni, akkor sosem 
fogunk kijönni abból a problémakörből, amit az együttműködés hiánya jelent ebben az 
országban. Tehát ez mindig háborúhoz fog vezetni. 

A sportról. Nem tudom, Szilágyi képviselő úr melyik bizottságban van. Nem tudom, 
8-10 éve dolgozom ebben a bizottságban, talán Pál képviselőtársam az, akivel itt a legtöbbet 
vagyunk együtt, de ilyen még nem volt, hogy ennyire társadalmasított lenne a sport.  

A MOB mint civil szervezet kapott meg majd’ minden jogosítványt a sport 
rendezésére, irányítására, koordinálására. Az, hogy a MOB elnöke egyébként a parlament 
képviselője, nem gondolom, hogy probléma, hiszen a MOB elnöksége, a MOB tagsága civil 
delegáltakból áll zömmel, akik a döntéseket meghozzák, nem politikai kötődésűek, ilyet még 
senki nem tett.  

A társasági adó lehetőségei ugyanerről szólnak. A társasági adó lehetősége ennek az öt 
sportágnak és az öt sportágban működő egyesületeken keresztül más sportágaknak is rengeteg 
lehetőséget ad. És akkor még nem beszéltünk az állam által egyéb területeken biztosított 
források elosztásáról. 

Én a bizottságot sem politikai döntéshozónak tartom ez ügyben, hiszen itt a 
bizottságban igen komoly szakmaiság jelenik meg a sport területén. 

Mit lehet levonni, legalábbis én mit vonok le az ilyen előterjesztésekből? Én nem 
tudom, miért jó a politikus lejáratása felé indulni. Az összes ilyen összeférhetetlenségi 
probléma a végén oda fog vezetni, hogy a politikus egyébként egészen más, mint bármely 
más szakma, a jogász, a közgazdász, a tanár, a nem tudom, ki egyébként csinálhat bármit az 
életben, kivéve a politikus, mert a politikus helyből gazember meg korrupt, meg nem tudom, 
micsoda. Ez a megítélés, és innen ezt sugalljuk az emberek felé az ilyetén előterjesztésekkel. 

Hogy mer bárki olyat mondani, hogy egy politikus egyébként önös érdekből van 
valamely szakosztály élén, vagy valamely klub élén, vagy valamely szövetség élén? Ilyet csak 
az tud mondani, és ne haragudjon, Szilágyi képviselő úr, aki a Fradi emlőin nevelkedett, senki 
más. Azt gondolom, hogy a Fradit lehet sokféle módon jellemezni, volt benne nagyon sok 
minden, de a labdarúgás nem maga a magyar sport, a labdarúgás messze nem maga a magyar 
sport. 

Az, hogy egy politikus bevállal ilyen feladatokat, nyilván, persze benne van, hogy 
lobbizik, segít és dolgozik azon, hogy a különféle sportágak jól működjenek, de azt 
feltételezni, hogy ezt igazából csak azért teszi, hogy neki jobb legyen, egyszerűen nekem 
elfogadhatatlan. 

Ezt azért merem én mondani, mert a kosárlabda-szövetség elnöke vagyok, és azért 
lettem ennek a szövetségnek az elnöke, mert én a kosárlabdától rengeteget kaptam, és 
szeretnék visszaadni a kosárlabdának nem keveset. Azt gondolom, hogy sokan vannak így 
vele. Egyébként néhány sportágat föl tudok sorolni, jelentős sportágakat, ahol messze nem 
politikusok vezetik a sportágakat. Sem a vízilabda, sem a kézilabda, sem a röplabda, sem a 
labdarúgás, sem az úszás, sem az atlétika, sem a birkózás, sem az öttusa szövetségeit nem 
politikusok vezetik, és messze nincsenek benne többségben a politikusok, messze. 
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Én azt gondolom, hogy ha az ember végiggondolja, hogy most ez az előterjesztés 
miről szól, akkor nemhogy nem támogatja, hanem kikéri magának, hogy megint arról szól ez 
az egész dolog, hogy a politikus egyébként nem tehet semmit, a politikust zárjuk be egy 
kockába, és ha lehet, ki se jöjjön belőle. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon komolyan 
kell vennünk. Ne járassuk le saját magunkat teljesen fölöslegesen. 

Biztos vagyok abban, hogy ha ezt a kérdést Szilágyi úrék kicsit végiggondolják, akkor 
be fogják ismerni maguknak, hogy megint egy politikai hatásvadász szövegről van szó, 
megint lehet majd kijönni az emberek elé néhány mondattal, aztán kész. De az, hogy a 
politikusok mit tesznek a sportért, nem jelenik meg ebben az előterjesztésben, az, hogy a 
politikusok mi mindent tettek azért, hogy a sport normálisan működik, nem jelenik meg az 
előterjesztésben.  

Kötözködni természetesen mindig lehet, mindenkinek szíve joga, de azt gondolom, 
hogy ezt a kérdést úgy kell kezelni, hogy minden civil szervezetnek megvan a szíve joga és 
lehetősége, hogy azt válasszon magának vezetőnek, tagnak, akit akar. Az lenne a szép, ha 
beleszólnánk, hogy egyébként egy civil szerveződés nem választhat meg akárkit saját maga 
élére, munkatársának vagy dolgozójának.  

Én azt gondolom, hogy ezt az előterjesztést messze-messze el kell utasítani, és el is 
kell tőle határolódni, mert szerintem nagyon-nagyon nem tisztességes, ami benne 
megfogalmazódik. 

Vélemények tovább? Van-e más vélemény? (Nincs jelentkező.) Akkor előterjesztő, 
tessék! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót, elnök úr. 

Válaszolnék egy-két dologra. 
Akkor kezdem önnel visszafelé, mert ez volt az, hogy a politikus nem tehet meg 

semmit, mondja ön, meg hogy a politikust akkor kizárják. Nem értem az érvelését. Tegnap 
önök nyújtották be, és önök szavazták meg, hogy a politikust tiltsák el a 
keresőtevékenységtől, tiltsák el attól a szakmájától a politikust, amit tanult, amiért tett az 
életében. Ezt önök nyújtották be, ezt pontosan önök szavazták meg tegnap. Akkor az nem 
összeférhetetlenség ön szerint, hogy valaki egy egyesületben van? 

Az, hogy segíteni kellene, és hogy egy politikus önzetlen. Lehet, hogy megint a 
szövegértéssel van gond esetleg önöknél. Nem mondtam, hogy az önök önös érdeke. Pont azt 
mondtam, hogy az egyesületeknek az érdeke, mert erre állnak be, erre a rendszerre állnak be 
az egyesületek is és a sportági szakszövetségek is, hogy majd a politikusok megoldják 
helyettük a problémát. Azt meg senki nem mondta, és senki nem mondja ebben a tervezetben 
sem, hogy anélkül ne segítsen egy politikus az éppen szeretett sportágának vagy 
egyesületének. Nyugodtan segíthet. Miért kell ezért benne lenni az elnökségben? Nem kell 
ezért elnökségi tagnak lenni. 

Arra pedig, hogy ön most említette éppen a MOB-ot, meg hogy tele van civil 
delegáltakkal, nekem hirtelen civil delegáltként egyébként Deutsch Tamás jutott eszembe, aki 
a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke lett most jelen pillanatban, minden valószínűség szerint 
a sportpályafutását figyelembe véve. 

Hadházy Sándornak is megértem a mondandóját érintettként, tehát azt is, hogy 
személyeskedésbe ment át, de mondja már meg nekem, kedves Hadházy úr, hogy az elmúlt 
két évben hány fideszes került be a különböző sportági szakszövetségek elnökségébe vagy a 
különböző egyesületekbe. 

Ön azt mondja, hogy nekem nincs ismeretem a belső életről sem az egyesületeknél, 
sem a szövetségeknél. Dolgoztam egyesületnél is és dolgoztam szövetségnél is, higgye el, van 
egy kevés rálátásom. Ismét hadd hozzam föl példának, egyébként kimondottan kimondták, 
tehát vissza lehet nézni, megkereshetik, hogy amikor Deutsch Tamást megválasztották - 
szintén Deutsch Tamásról beszélek - az MTK élére, akkor a megválasztás után azt mondták, 
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hogy azért választották meg Deutsch Tamást az MTK élére, mert azt remélik, hogy Deutsch 
Tamás a kapcsolataival, a lobbitevékenységével pénzt fog hozni az MTK-hoz. Kimondottan 
lenyilatkozták. Önök szerint azért kell valakit egy egyesület elnökének választani, hogy ő a 
kapcsolatai és a lobbitevékenysége alapján pénzt hozzon ide? 

Akkor még nem beszéltünk arról, hogy évről évre jól képzett, több nyelven beszélő 
fiatalok kerülnek ki a Testnevelési Egyetemről, akiknek ez a szakmájuk, akik a 
sportmenedzseri szakmát tanulták, és nem tudnak elhelyezkedni például a sport világában, 
azért, mert lehet, hogy például éppen politikusok elveszik előlük azt a lehetőséget és elveszik 
előlük azt a helyet, ahova kerülhetnének. 

Önök sem gondolhatják komolyan, hogy mondjuk annak idején Hagyó Miklós azért 
került a Szinkronúszó Szövetséghez, mert annyira kötődött ehhez a sportághoz, és mondjuk 
fiatal korában delfinnek képzelte magát, és nagyon szép dolgokat tudott végezni a vízben.  

Tehát pont az önök érvelése erősít meg inkább abban, és azt hiszem, az elején is, tehát 
amikor bemutattam, próbáltam pont azért udvariasan arról beszélni, mert tudom, hogy a 
bizottság jelentős része érintett ebben a dologban, hogy mennyire a sport érdekeit szolgálja, és 
nem személyeskedni. Önök ismét elmentek a személyeskedésbe, és olyan érveket hoznak fel, 
amiket pedig önök cáfolnak meg. Tehát összeférhetetlenséget mondanak ki nagyon sok 
helyen a politikusokkal kapcsolatban, és utána, amikor arról van szó, hogy önök lennének 
érintettek sportban, abban, hogy sportegyesületekben, sport szakági szövetségekben 
bevállaljanak tisztséget, attól még segíthetik ezeket a sportágakat, akkor pedig akár 
személyeskedésbe mennek át. 

Én megint csak azt tudom mondani, hogy kérem önöket, hogy önök gondolják át azt, 
hogy mennyire megfelelő a sportnak, hogy önök mondjuk ott vannak bizonyos helyeken.  

Még egyet engedjenek meg. Azért megnézném, hogy mennyiben változott meg a 
helyzete annak a szövetségnek, amelynek például Mesterházy Attila az elnöke. Szívesen 
megnézném, hogy mennyit kapott mondjuk három évvel ezelőtt ez a tömörülés, és mondjuk 
mennyit kap most, mennyire volt erősebb három évvel ezelőtt, és mennyire hasznos ennek az 
egyesületnek, ennek a tömörülésnek, ennek a szövetségnek az az elmúlt két évben, hogy 
Mesterházy Attila az elnöke. Ha ön azt mondja, hogy semmiben nem befolyásolta, akkor úgy 
érzem, hogy nincs miről vitatkoznunk. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Akkor bizottságvezetőként néhány dolgot hadd mondjak, aztán utána 

Szilágyi úr megint mondhatja, ha nagyon akarja.  
Akkor mondjuk ki, hogy Deutsch Tamás nem lehet semmilyen sportklubban vezető. 

Ez mondjuk egy jó előterjesztés lenne. Azt is kimondhatjuk - ezt nem is tudom, hogy hogy 
gondolja képviselő úr -, hogy a Testnevelési Egyetemen végzett sportmenedzserek elől veszik 
el a politikusok az álláshelyet. Tényleg biztos, hogy képviselő úrnak vannak ilyen 
tapasztalatai, nekem nincsenek, ugyanis azok a politikusok, akik bent vannak a 
sportklubokban, szövetségekben, általában egyébként társadalmi munkát végeznek (Szilágyi 
György: Általában.), általában, keresőtevékenységet nem folytatnak, és azt gondolom, hogy 
inkább visznek be a különféle sportágakba, semmint hogy hoznának onnan. 

Az összeférhetetlenségről. A keresőtevékenység volt a fontos a tegnapi 
előterjesztésben is, a keresőtevékenység. Nem hiszem el, hogy azt bárki komolyan gondolja, 
hogy társadalmi munkát nem végezhet mondjuk egy orvos, mert úgy dönt. Akkor egy 
politikus miért ne végezhetne társadalmi munkát? Miért ne végezhetnénk szívszerelemből azt, 
amit csinálunk? Nem tudom, miért kell föltételezni, hogy a politikus erre nem képes. 

A Hagyó-delfin egy kimondottan jó szlogen lesz, ezt írjuk föl nagybetűkkel, mert ez 
szerintem szenzációs kifejezés, de Hagyó Miklósról sem gondolom, hogy azért lett a 
Szinkronúszó Szövetség vezetője, mert hogy nem segíteni akart. Mesterházy Attila is egészen 
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biztos segíteni akart, egészen biztos vagyok benne, hogy nem azért ment oda, hogy 
tönkretegye, mint ahogy bármelyik politikus. 

Baráth Etelét szeretném utoljára, a végén mondani. A Baráth Etele által vezetett 
Kajak-Kenu Szövetség az egyik legjobban működő szövetség ebben az országban. Én voltam 
ennek a szövetségnek elnökségi tagja. Tele van olimpiai bajnokkal, tele van nagyon-nagyon 
komoly emberekkel, és ragaszkodnak ahhoz, hogy Baráth Etele vezesse ezt a szövetséget, 
azért, mert tisztességes, normális ember, és soha nem élt vissza azzal a kapcsolatrendszerrel, 
ami neki van. Egyébként én is ezt teszem, meg a másik is, meg a harmadik is ezt teszi. Ha ez 
baj, akkor én ezt nagyon sajnálom, Szilágyi úr, komolyan mondom, és ha mindig ki lehet 
forgatni mindent, akkor persze idáig el lehet jutni.  

Én kimondottan örülök annak, hogy a nagy kapcsolatrendszerrel bíró emberek 
segítenek különböző területeknek. Tegyék. (Szilágyi György közbeszól.) Mert a civil 
szerveződés úgy döntött, hogy ő fölkéri ezt, vagy azt, vagy amazt, hogy legyen annak a 
vezetője. (Bánki Erik megérkezik az ülésre.) Nyilván Csányi Sándort… Megjött elnök úr. 
Csányi Sándor nyilván ezért lett a Labdarúgó Szövetség elnöke, mert úgy gondolták, hogy 
nagy tehetségű, komoly lehetőségekkel bíró, nagy érdekérvényesítő képességű ember. Miért 
baj ez, hogy egyébként a magyar sportot ilyen emberek segítik? Miért baj? Ha önök 
bemennének egy-egy sportegyesületbe, mit tudnának csinálni? Jópofáznának benne, hogy 
ugyan nincs kapcsolatrendszerem, ugyan nagyon jó vagyok, ugyan marha fölkészült vagyok, 
egyébként nem működik a sportklub, meg a sportegyesület, meg a szövetség. Ez eléggé durva 
volt, bocsánat, biztos tudnának sokat segíteni önök is ebben a kérdésben. 

Van erre reakció, Szilágyi úr? Aztán befejeznénk, mert 10-re önöknek el kell menni. 
Tessék parancsolni! Tessék reagálni nyugodtan. (Szilágyi György: Válaszolhatok?) Hogyne! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Szalay úr, itt van a nézeteink között a legnagyobb 

különbség. Sportegyesületeknek vagy szakági sportszövetségeknek nem azért kellene 
működniük, mert egy politikust sikerül magához édesgetnie. Azért kellene működnie, mert 
egy olyan rendszerben kellene működni ma Magyarországon a sportnak, ami működne 
anélkül is, hogy politikus ülne az elnökségben.  

Azt semmi nem zárja ki, hogy ön vagy bárki más segítsen. Mi zárja azt ki, hogy ön 
segítsen például a kosárlabdának? Segítsen neki! Minél több pénzt próbáljon meg odavinni, 
próbáljon meg szerezni szponzorokat. De miért kell ezért az elnökségben ülnie? Pontosan az 
egyenlő versenyhelyzet határozza meg. Ön elmondta, hogy melyik szövetségekben nincsenek 
benne például politikusok. A versenyhelyzetet, a semlegességet borítja fel az, hogy akinek 
sikerül politikust megszerezni, az majd akkor valószínűleg nagyobb lobbiérdekkel 
rendelkezik, akinek pedig nem sikerül, az pedig nem. Miért kell ahhoz bent ülni valakinek az 
elnökségben ahhoz, hogy segítse - főleg, ha önzetlenül akarja segíteni, ahogy ön is mondja - 
önzetlenül a sportot? Segítse, minél inkább segítse, de ahhoz nem kell az elnökségben bent 
ülni. 

Itt megint azt mondom, hogy teljes mértékben önök azt védik csak most, hogy igenis 
lehessen ott ülni. Nem Deutsch Tamásra van kihegyezve, de hát azért elég érdekes Deutsch 
Tamás helyzete, de nem Deutsch Tamásra kellene hozni egy ilyen rendelkezést, viszont 
elmondtam két olyan példát is, ami alátámasztja azt, hogy itt mi történik. 

Az, hogy ön most ezt mondja, persze, értem én, hogy keresőtevékenység meg minden, 
de két évvel ezelőtt még önök ódzkodtak attól, hogy összeférhetetlen legyen mondjuk a 
polgármesteri és az országgyűlési képviselői pozíció. Ön is polgármester és országgyűlési 
képviselő is. Egyfolytában, amikor ezt felhoztuk, akkor hőbörögtek ez ellen. Most önök is azt 
mondják, hogy hát persze, ezt már rég szét kellett volna választani, valóban ez így jó, önök 
elfogadják, benyújtják. Eltelt két év. Két évvel ezelőtt még ugyanígy ez ellen lettek volna. 

Én most is azt mondom, minden politikus, minden magyar állampolgár, aki szereti a 
sportot, próbálja meg segíteni, önök is segíthetik. Nem tudom, hogy ezért miért kell bent ülni 
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az elnökségben, nem tudom, hogy miért kell ezért rákényszeríteni a sportegyesületeket, 
rákényszeríteni a sportági szakszövetségeket arra, hogy politikust próbáljanak meg 
megszerezni, próbáljanak meg udvarolni politikusoknak, hogy kerüljenek oda, mert akkor 
majd nekünk jobban fog menni. Ez a jelenlegi helyzet, efelé irányítja a sportot.  

 
Szavazás 

ELNÖK: Más érv nincs, csak ezek az általánosak. Jó. Nem akarok tovább vitatkozni, 
fölsoroltam néhány sportágat, Szilágyi úr mintha nem vette volna, hogy hol nem így van, de 
nem baj. 

Aki elfogadja Szilágyi úrék előterjesztését, hogy tárgysorozatba vegyük, az emelje fel 
a kezét. (Szavazás.) 3. Csak hogy lássuk. Aki nem? (Szavazás.) Egyharmada sem. Köszönjük 
szépen. 

Következő a 3. napirendi pont, tájékoztató a Kincsem lovasprogramokról. 
 

(Az ülés vezetését Bánki Erik, a bizottság elnöke veszi át.) 
 

ELNÖK: Köszönöm szépen alelnök úr segítségét és közreműködését a bizottsági ülés 
vezetésében. Köszöntöm a bizottság tagjait. 

Áttérünk a 3. napirendi pontra. (Szilágyi György: Lehet egy ügyrendi?) A napirenddel 
kapcsolatos ügyrendi, képviselő úr? Öné a szó. 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Elnézést szeretnék kérni, de nekünk Zakó képviselő 

úrral el kell mennünk egy fontos ügyben, és az Egyebek között lett volna egyetlenegy 
javaslatom, hogy ha megtehetném esetleg, akkor azt megköszönném. 

 
ELNÖK: A bizottság tagjait kell megkérdeznem. Ez egy olyan ügyrendi javaslat, 

amiről szavaznunk kell. Nekem nincs kifogásom ellene. Képviselőtársaim, amennyiben az 
ügyrendi javaslatot támogatják, akkor kézfelemeléssel jelezzék. (Szavazás.) Ellenvélemény? 
(Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás volt. Tehát a bizottság elfogadta.  

Képviselő úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Mivel egyre inkább közeledik az 

olimpia, és a sporteredményeknek és egyáltalán a sportfelkészülésnek egy nagyon lényeges és 
fontos eleme a sportegészségügy, hogy milyen egészségügyi háttérrel rendelkeznek a 
sportolók, azt szeretném javasolni, hogy valamikor vegyük napirendre és hallgassuk meg a 
Sportkórház igazgatónőjét esetleg arról, hogy a Sportkórháznak milyen most jelenleg a 
helyzete, mennyire tudják segíteni a sportolókat, és hasonlókat. Amennyiben ezt támogatják, 
akkor ezt szeretném kérni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm a felvetést. Nincs semmi akadálya, hogy erről tárgyaljunk, hiszen 

valóban egy fontos dolog. Többféle egyeztetés van a kormányon belül is, ahol ez nyilván már 
egy középtávú megoldás, hogy a Sportkórház jövőbeli helye és szerepe mi lesz a magyar 
sportegészségügyben. Ez nyilván az olimpiát már nem érinti, hanem igazából talán a riói 
felkészüléssel kapcsolatban érdemleges döntés, de van egy rövidebb távú, ami pedig 
kifejezetten a londoni felkészüléssel kapcsolatos kérdés. Nem tudom, melyikre gondol, 
képviselő úr, mert nyilván úgy kell majd akkor előkészíteni. 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Én úgy gondoltam, hogy ha lehetne, akkor esetleg 

Soós Ágnest, az igazgató asszonyt meghívnánk, és a rövid távú és egy hosszabb távlati dolog, 



 17 

úgy gondolom, sok minden szóba kerülhet akkor, és megvitatnánk a Sportkórház helyzetét, 
hogy esetleg tudunk-e segíteni valamiben, ha szüksége van rá, nem tudom, és főleg 
elsődlegesen az olimpiára való felkészülésnél hol tartanak most, milyen eszközökkel 
rendelkeznek és hasonlók. De akár a hosszú távú dolgok is természetesen szóba kerülhetnének 
vagy érdekesek lehetnek. 

 
ELNÖK: Rendben, fölveszem a kapcsolatot egyrészt Soós Ágnes igazgató asszonnyal 

nyilván, másrészt a Magyar Olimpiai Bizottság vezetésével, Borkai Zsolt elnök úrral, hiszen 
őket érinti a dolog, illetve az egészségügyi államtitkársággal, amelyhez szintén tartozik ez a 
sportegészségügyi terület, és utána tájékoztatom a bizottságot, hogy mikor tudunk erről 
tájékoztatást kapni. 

Köszönöm szépen. Képviselő uraknak további jó munkát kívánok. Az Egyebek 
napirendi pontot ezzel nem zárjuk le, hanem majd a napirendek végén visszatérünk rá, ez az 
egy kérdés volt, amit előrevettünk a sorrendből. (Szilágyi György és Zakó László távozik az 
ülésről.) 

Tájékoztató a Kincsem Nemzeti Lovasprogramról 

Rátérünk végre érdemben a 3. napirendi pontunkra, és külön köszöntöm 
képviselőtársunkat, Horváth László urat, aki pillanatnyilag miniszterelnöki megbízottként 
vesz részt a mai ülésen, hiszen ő a lovasprogram felelőse. Köszönjük szépen, hogy 
ellátogatott hozzánk, és megkérem, hogy a napirenddel kapcsolatos tájékoztatását adja meg. 

 
Horváth László tájékoztatója 

HORVÁTH LÁSZLÓ miniszterelnöki megbízott: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. Furcsa érzés nekem, hogy az anyabizottságom előtt 
előterjesztőként szerepelhetek, hiszen hála istennek, sok évig vehettem részt ennek a 
bizottságnak a munkájában. 

Elöljáróban annyit el kell mondanom, hogy elrejtettünk az anyagban egy éberségi 
próbára okot adó téves bejegyzést. Senkit ne tévesszen meg az, hogy az anyagban minden lap 
tetején az van, hogy „munkaanyag”. Az volt, de immáron ez egy olyan program, amit a 
kormány ebben a formájában változtatás nélkül elfogadott, egyhangúlag támogatott, és ehhez 
kapcsolódóan pedig határozatokat is hozott a február 29-ei ülésén. 

A másik. Azt kell mondanom elöljáróban, akik ismernek, azok tudják rólam, hogy én 
elfogult vagyok, tehát mélységesen elfogult vagyok a téma iránt, ezt nézzék el, nekem ez 
egyfajta pozitív függőség, és ahogy szoktam mondani, a lovasoknak is szoktam mondani, én a 
lovakért csinálom, de ezt be is vallom. 

A mondandómat azért nem kell hosszúra nyújtani, mert a bizottság már nem először 
tárgyalja az ágazat helyzetét. A tavalyi évben Lázár Vilmos, a Magyar Lovassport Szövetség 
elnöke prezentálta önöknek azt a szakmai anyagot, a Lovaságazat stratégiai alapjai című 
dokumentumot, amelyet azt lehet mondani, tényleg a szakma jeles képviselői évek alatt 
teremtettek meg, és maga a Kincsem nemzeti lovasprogram pedig ennek a szakmai anyagnak 
a bázisára épült fel, abból semmit el nem hagyott.  

Még azt szeretném mondani, hogy ha megnézik a tartalomjegyzéket, akkor azt is 
látják, hogy talán az ágazat tekintetében soha nem készült olyan anyag - ez nem érdem, de 
egy tény -, amely ennyire próbálta volna egybefogni mindazon ügyeket, és egységben kezelni 
ezt a kérdést, amelyek érintik az ágazatot. Ez az egyik alapvetése a programnak, hogy a 
„részben az egész” és a „minden mindennel összefügg” igazságát próbáltuk szem előtt tartani, 
még akkor is, hogyha ez természetesen a munkát nem könnyíti, hanem csak bonyolultabbá és 
nehezebbé teszi. 
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Még egy dolgot kell mondanom elöljáróban, hiszen tudniuk kell, hogy mi az a 
gondolati keret, amelyben próbáltuk elhelyezni a munkát, illetve a programot. Nevezetesen az 
volt az alapcélkitűzés, hogy jelen helyzetben, amikor a lovas ágazat elveszíti azokat a 
funkcióit a világon úgy általában, amelyek életben tartották a lovat, a lónak adtak használati 
értéket - akár a katonáskodás, akár a mezőgazdaság, akár a szállítás, lehetne folytatni a sort -, 
ezek eltűnnek, és ebben a mai világban a számunkra fontos a lovas ágazat és a ló 
megmaradása, és lehet, hogy lovasnemzet lévén talán ez fontos nekünk, hiszen ez nem ezer, 
nem kétezer, ez egy több ezer éves kultúra a mi vonatkozásunkban, ami hozzánk kötődött, 
hozzánk nőtt, tehát ha ezt fenn akarjuk tartani, akkor meg kell találnunk azokat a terepeket, 
ahol újból használati értéket kaphat a ló és a lovas ágazat, ahol hosszú távon ebben a mai 
világban meg tudja vetni úgymond mind a négy lábát. 

Ezért az a súlyozása és az a logikája az anyagnak, amit önök látnak. Ezért hoztunk 
előre olyan kérdéseket, mint például az általános iskolában a nemzeti lovas kultúra tantárgy 
bevezetése, vagy ezért szerepel kiemelt helyen a lovasturisztikai ágazat fejlesztése. Ezért 
hozunk be olyan új területeket, amelyek megint csak használati értéket adnak és új 
intézményeket, mint például a Nemzeti Lovas Őrség intézménye, ezért beszélünk külön a 
lovasterápiáról, és persze nem állunk meg ezeknél a területeknél, hanem megnézzük azt is, 
hogy akkor egyébként a kapcsolódó területeknél, a képzésnél, a lovas ágazathoz kapcsolódó 
iparágaknál mi a teendő. Ez volt a célkitűzés, ez volt az eredeti szándék, hogy egységben és új 
használati értéket adó területeken teremtsük meg a ló hosszú távú létezésének a feltételeit. 

Azt tudom még elmondani a társadalmasítás kapcsán, hogy nincs olyan fejezete a 
programnak, amelynek az alapjait ne az érintettek írták volna. Valamennyi lovas társadalmi 
szervezet, lovas sportszövetség, lótenyésztők országos szövetsége, a Lovas Turisztikai 
Közhasznú Szövetség, Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, amely a lovasterápia ügyét 
kezeli, és így tovább, de a lóversenyig bezárólag, a hagyományőrzés kérdését is ideértve 
mindenhol az alapanyagot a társadalmi szervezetek adták, és az anyag véglegesítése előtt is 
módjuk volt arra, hogy véleményezzék az anyagot, és ha kell, akkor kérjenek korrekciót. 

Nyilvánvalóan a bizottság elé jőve próbálok azokra a területekre koncentrálni, 
amelyek elsősorban a bizottság kompetenciájába tartoznak, de felhívom a figyelmüket arra, 
hogy a 7. oldalon azért látják azt, hogy körülbelül mi mindenről beszélünk a programban, 
agrárgazdaság, vidékfejlesztés, támogatási rendszer, satöbbi. De arra szeretném felhívni a 
figyelmet, hogyha a lovassport, vagy a lósport, vagy a lovasturisztika területén akarunk elérni 
fenntartható, hosszú távú fejlődést, biztonságos létezést, akkor nem tudunk megkerülni olyan 
témákat - például a tenyésztés témáját -, amelyek egyébként úgymond az alapanyagot 
szolgáltatják mind a turisztikához, mind a lovassporthoz, mind a lósporthoz. 

Azért annyit önöknek itt hadd mondjak el ebben a körben, hogy az is igaz, hogy a 
politika nem először veszi asztalára jó szándékúlag ezt a kérdést, de körülbelül 10 éve azért az 
ágazat - hogy is mondjam - nem részesült a politika hathatós támogatásában. Sokszor volt 
beszéd, ebben a bizottságban is, sőt volt parlamenti eseti bizottság, volt parlamenti nyílt nap, 
megjelent erről egy kötet is, csak igazából nem volt meg a jó szándék mellett az a politikai 
érdekérvényesítés, ami kormányzati cselekvésben, határidős feladatok elvégzésében öltött 
volna testet. Azt gondolom, hogy ezért nagy dolog az, az én szempontomból mindenképpen, 
hogy a kormány ezt a programot megtárgyalhatta, mert elkészült a cselekvési program, és 
hozott döntéseket határidőkkel és felelősökkel.  

Ugyanakkor azt gondolom, hogy ennek a programnak a megvalósítása, a kiszélesítése 
és a fenntartása nem ciklusokhoz kötődik, ez egy több cikluson átívelő közös felelősségünk, 
azt hiszem, és azt hiszem, hogy ebben a bizottságban párttársra való tekintet nélkül 
mindenkinek a támogatására lehet számítani ebben az ügyben. 

Azt azért látni kell, és csak ennyit a mai helyzetről, hogy az ágazatról nagyon kevés a 
tudásunk összességében. Azt se tudjuk pontosan, hogy hány ló van Magyarországon. Van 
egyfajta becslésünk: ez 60-70 ezer közötti lólétszám. Ha megnézzük, hogy ez Európában mit 
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jelent, és hogy mi, lovasnemzet hol állunk, akkor azt látjuk, hogy az európai átlag felénél 
tartunk, az ezer főre jutó lovak száma pontosan az európai átlag fele. Nem lesz derűsebb a 
kép, ha megnézzük azt, hogy hogy állnak a környező országok. Mind Szlovákia, mind 
Románia, Csehország, Ausztria, Szlovénia is jobban áll ebben a statisztikában, de ez csak egy 
statisztika, és még nem mutatja meg, hogy milyen annak az állománynak az értéke, ami a 
kezünkben van. Igazából ez az egyik legnagyobb hiányosságunk, hogy nincs 
teljesítménymérés. Egyébként a sport területén is ez részben hiányos. 

Ezért van az, hogy a magyar lótenyésztés, amely, még egyszer mondom, a 
turisztikának és a sportnak is adná az alapanyagot, a nélkülözhetetlen alapanyagot, igazából 
nem tud minőséget produkálni, vagy elmarad a lehetőségei mögött. 

Ha azt mondjuk, hogy nosza rajta, fele az európai átlagnak a magyar szám, akkor 
hozzuk be Európát, legyen kétszer annyi ló. Ez idáig rendben is van, csak akkor meg kell 
tudni mondanunk azt, hogy mire, kinek és milyen lovat kell tenyészteni. 

Azért is kezdünk a köznevelés rendszerével, és ez talán az egyik kiemelt stratégiai 
pontja ennek a programnak, mert azt gondoljuk, hogy ha a köznevelés rendszerében a nemzeti 
lovas kultúra tantárgyat meg tudjuk jeleníteni, akkor tudunk hosszú távon egy olyan piaci - 
rossz szó, nem magyar szó - mobilitást generálni, ami egyébként számos területen fogja 
éreztetni a kedvező hatását.  

Sokszor szokták mondani, hogy ha Ausztria a síparadicsom, akkor Magyarország 
legyen lovasparadicsom. Minden ilyen hasonlat sántít, de azért az osztrák példából egy dolgot 
jó elcsenni vagy ellesni.  

Ausztriában az ’50-es évek végén vezették be a kötelező síoktatást. Azóta is minden 
évben kötelezően el kell menni, azt hiszem, egy hétre a gyerekeknek síelni. Ez, hogy az 
oktatási rendszerben megjelent a síelés, generálta azt, hogy Ausztriának lett egy kétmilliós 
belső piaca, amely jár aktívan síelni, ez a kétmillió belső piac generált egy elég jelentős 
infrastruktúrafejlesztést, ez generálta magának a síiparnak a fejlődését. Ez vezetett oda is, 
hogy ha nem is ma, de ’94-ből tudok adatot, ’94-ben az akkori schillinget a mai euróra 
átszámolva körülbelül hetvenegynéhány-millió schillinget költöttek síoktatásra 
kormányszinten, és abban az évben a síiparnak a bevétele pedig 7,2 milliárd euró volt. Ez a 
százszorosa az oktatási ráfordításnak. Minden szakértő azt mondja, hogy egyébként az oktatás 
alapozta meg ezt a fejlődést, és az oktatási rendszerbe való bevezetés nélkül nemigen lehetett 
volna idáig eljutni. 

Persze mi nem arról beszélünk, és szeretnék mindenkit megnyugtatni, mert hogy 
politikai támadások már akkor is jöttek, amikor a program még meg se jelent, hogy nem 
kötözünk minden gyereket a ló hátára meg a ló farkához, nincs és nem lesz leventeképzés. 
Egy kaput nyit a kormány döntése, szeptembertől elérhető ez a tantárgy. Azon iskolák 
számára, amelyek ezt választják, és a megfelelő feltételeket teljesíteni tudják, a 3., 4. és 5. 
évfolyamban viszont végre kell hajtani ezt a programot. 

Nagyon reméljük, hogy ennek következtében egy olyan generáció nő fel vagy sok 
olyan generáció fog felnőni, amely felnőttkorában is keresi a ló világát, társaságát, vagy 
aktívan mint lovagoló ember, vagy passzívan mint lovasrendezvényt látogató ember.  

Azt tudják képviselőtársaim, hogy a tavalyelőtti évben is becslések szerint körülbelül 
tizenötezer gyerek vett részt különféle nyári lovastáborokban. Azt is tudják, hogy tavaly a 
Nemzeti Vágtát több mint kétmillió honfitársunk kísérte figyelemmel, több százezer ember 
volt kint a rendezvényen. A decemberi lovasvilágkupán az első nap harmincezer gyerek volt 
bent az Arénában. Hatalmas a társadalmi érdeklődés, még akkor is, ha ez a társadalom ma 
tudását veszítette a lóról. 

Én elfogult vagyok, nekem nem kell megmagyarázni, hogy mire jó a ló, de azzal is 
tisztában vagyok, hogy a társadalom többsége nem így van ezzel. Szereti, vonzódik hozzá, 
meg egyfelől fél is tőle, mert nem ismeri. 
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Visszatérve a lovaskultúra-oktatásra. Az reményeink szerint a helyi 
mikrogazdaságban, a helyi agrárgazdaságban, a helyi turisztikai szolgáltatásban is pozitív 
hatást fog kifejteni, hiszen azok a szolgáltatók, amelyek bizton számíthatnak arra, hogy egy 
héten három osztály megjelenik náluk a lovardában, már egészen máshogy tud tervezni, és 
több szolgáltatást helyben vesz igénybe. Tehát ez egy olyan ügy, ami helyben, a helyi 
gazdaságban rögtön egyfajta mikro-vidékfejlesztést generál, mert ahova már rendszeresen 
járnak, oda kell eszköz, azt fel kell újítani, oda kell járnia patkolókovácsnak, oda több 
takarmány kell helyből, nem kell megszabadulni télen se a lótól, mint ahogy nagyon sok 
lovasszolgáltató ezt megteszi, az állatorvost rendszeresen hívni kell, és így tovább, és így 
tovább. Tehát erre az ügyre úgy is tudunk mindig tekinteni, mint a szerves vidékfejlesztés egy 
fontos eszközére, amelynek évezredes a hagyománya nálunk. 

Az egész ügyre elmondható az, hogy ez egy olyan ügy, ahol nem kell mások után 
mennünk, másokat másolni, itt Magyarország nyugodtan a saját tengelye körül foroghat. 
Különösen igaz ez a program egy kiemelt területére, a lovasturisztikai fejlesztési területre. Az 
a cél, hogy Magyarország szabadon legyen bejárható, Magyarország legyen át- és 
belovagolható, de egyébként nemsokára a kormány elé fog kerülni más előterjesztés is, amely 
a bejárható Magyarország koncepcióját fordítja le kormányzati cselekvési programra. 

Az a víziónk, hogy Magyarország bejárható öt jármódban: gyalog, kerékpáron, lóval, 
túrakenuval és mondjuk vitorlással. Tehát legyen egy olyan régiója Európának, ami át-, 
bejárható, belovagolható, és nyit is kifelé, és belül is nyitott.  

Ezért akarunk egy olyan útvonalhálózatot létrehozni, elsősorban digitális alapon, 
amely Európában a lovasturisztika területén egyedülálló piaccá tenne minket. Ugyanis az a 
helyzet, hogy nálunk még a szabad tereplovaglás lehetőségei nem tűntek el; szűkülnek, az 
elmúlt időszakban folyamatosan szűkülnek, és ebben a parlamentnek is volt felelőssége, 
hiszen egy olyan erdőtörvényt fogadott el a tisztelt Ház, és a mai napig nem tudta azt 
megváltoztatni, amely jelentősen korlátozza és értelmetlenül korlátozza a mozgás 
szabadságát. De még alapvetően megvannak a feltételek, amelyek már egyébként Nyugat-
Európában szinte mindenhol eltűntek, vagy olyan szűkös keretek közé, szűk keretek közé 
lettek szorítva, amelyek a működőképességet nem teszik fenntarthatóvá.  

Abban a pillanatban, ahogy a lovast mondjuk egy nálunk szerencsésebb, gazdagabb 
országban egy épített lovasösvényre vezetik, abban a pillanatban vége a dolognak. Így halt 
meg a Loire völgyében a lovasturizmus. Ki ne szeretne a Loire völgyében jót lovagolni 
szabadon? De ki szeretne úgy, ahogy megtették, hogy egy 3 méter széles ösvényen vagy 
olyan széles úton, mint talán az asztal itt előttem, kitáblázott útvonalon, persze rend a lelke 
mindennek, tehát tábla az kell, aztán rend a lelke mindennek, mert a lóra meg rendszám kell, 
aztán még inkább rend a lelke mindennek, meg fő a biztonság, tehát a lovas nézzen úgy ki, 
mint Darth Vader és legyen rajta rendszám? Ebben a pillanatban hal meg az egész ügy.  

Tehát mi nem ezt képzeljük el, hanem azt képzeljük el, hogy legyen elsősorban GPS-
es alapon rögzített, megismerhető, hozzáférhető útvonalhálózat Magyarországon. Ennek első 
lépéseként úgynevezett főútvonalakat szeretnénk és fogunk is kijelölni, még egyszer 
mondom, GPS-es alapon, és úgy, hogy a szabadság illúziója, a szabad terephasználat illúziója 
megmaradjon. Ennek van egy ilyen előfeltétele, hogy digitális rögzítésre kerüljön az 
útvonalhálózat. Képviselőtársaim megtalálják a mellékletben a főútvonalak tervezetét.  

Sok képviselő azzal állít meg a folyosón, hogy az én választókerületemen átmegy-e. 
Nem megy át minden választókerületen, de ez nem a halál, tehát ez nem olyan, hogy ha 
elkerül engem az autópálya, akkor vége az életnek, hanem ezek a főútvonalak olyan 
főútvonalak, amelyek egyrészt - még egyszer mondom - kifelé, befelé nyitottá teszik az 
országot, másrészt meg a főútvonalakra lehet rákapcsolni és kell is a helyi lovasturisztikai 
termékeket.  

Ha megnézik a mellékletet, akkor azt látják, hogy például a Balaton-felvidéken ez 
nagyon remekül már működik is. De itt is a rögzítés elmaradt. Tehát ma a használatba vett 
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körülbelül 4000 kilométer lovasturisztikai úthálózat nem rögzített, ez ilyen tudás, egyéni 
tudás, és szájhagyomány útján vagy egyéni tapasztalat útján rögzülő útvonalakról beszélünk. 
Az a célkitűzésünk, hogy még ebben az évben 10 ezer kilométer útvonal kerüljön 
belovaglásra és rögzítésre, és nyilván a helyiekkel történő egyeztetés után alakítjuk ki a 
végleges és ajánlott útvonalakat. 

Ami fontos turisztikai szempontból, hogy szeretnénk információs pontokat is 
létrehozni bizonyos helyeken, ahol a lovasturisztikai szolgáltatást igénybe vevők - hogy 
szakmai zsargonnal éljek - információt kapnak arról, hogy milyen számukra fontos 
szolgáltatásokat tudnak igénybe venni, milyen egyéb turisztikai attrakciók vannak a 
környékben, és egyáltalán mindenről, szálláslehetőségről, patkolókovácsról, és így tovább. 
Ezeket az információs pontokat viszont szeretnénk összehozni az egyéb jármódokkal is, tehát 
legyen lovasbarát és bakancsosbarát információs pont. 

Ami viszont a törvényalkotás és a törvényhozó jogalkotás feladata, hogy a szabad 
terephasználat elől az akadályokat eltakarítsa. Ennek első lépéseként az erdőtörvény 
módosítása nemsokára a Ház elé fog kerülni. Azt is szeretném mondani, hogy a mai 
állapothoz képest, ami nem megengedő, hanem korlátozó, mert azt mondja, hogy mondjuk 
lóval és crossmotorral - már a párosítás is jó - a kijelölt útvonalon lehet közlekedni az 
erdőben, ha nincs kijelölt útvonal, akkor meg nem lehet közlekedni, abba az irányba fogunk 
menni, hogy azt mondjuk, hogy hova nem lehet menni, de egyébként mindenhova máshova 
lehet menni.  

De itt nem szeretnénk megállni, és nem szeretnénk egy olyan engedményt se tenni, ezt 
most mondom el itt nyíltan a bizottság előtt, amit elsősorban a vadászlobbi fogalmaz meg, 
amely szerint egyfajta kijárási tilalmat rendelnének el alkonyattól pirkadatig, tehát úgy 
gondolják, hogy alkonyattól pirkadatig már csak a vadász lehet a terepen. Nem tudom, miért, 
mert a vadászat se úgy megy, hogy arra lövök, amerre látok alkonyattól pirkadatig, mert 
annak szoros szabályozottsága van. De ennél tovább szeretnénk menni, mert a szabad 
terephasználat lehetőségeit, feltételeit is szeretnénk biztosítani. Van erre egyébként példa, 
nem sok, Svédországban van, de ott is egy középkori törvény aktualizálása alapján.  

Szeretnénk azt, hogy legalább a nullás földutak, a gyepek, legelők használatba 
kerülhessenek, nyilván úgy, hogy elsősorban a magántulajdonban meg persze az állami 
tulajdonban is károkozás ne történhessen meg. Úgyhogy ez egy fontos dolog. 

A lovasturisztika kapcsán még lenne egyéb, hiszen beszélhetnénk arról, hogy 
körülbelül tíz éve a patkós minősítési rendszer - ami jól bevált - karbantartása nem történt 
meg, ezt a munkát újrakezdtük, el is fogjuk végezni nagy részét ebben az évben. Újból 
számba kell venni a lovasszolgáltatók számát, a szolgáltatások minőségét, mert abszolút 
rendezetlen ez a piac. 

Amiről szeretnék beszélni, a lovassport része, és itt van egy fontos kérdés, hogy a mi 
hagyományos magyar fajtáink a mai világban bizonyos területeken tudnak csak 
nemzetközileg is elismert teljesítményt nyújtani - elsősorban a fogathajtásra gondolok, 
másodsorban pedig a távlovaglásra -, de az, ami a legnagyobb látványértékkel bír, és 
mindenhol látjuk a kereskedelmi csatornákon, ha egyáltalán a ló megjelenik, az a díjugratás. 
Díjugratásban pedig úgy mondják, hogy azok a szintetikus lovak a jó teljesítményértékűek, 
amelyek általában importból származnak, és nem hazai tenyésztőtől. A hagyományos magyar 
fajtáinknak - amelyből hét van - is meg kell találnunk a felhasználási terepeit. A hagyományos 
magyar fajtáinknak a felhasználási terepe leginkább az oktatás, a turisztika, a 
hagyományőrzés és természetesen a sport egy-két területe. 

Mi azt persze nagyon szeretnénk, hogy ha mi is részesülhetnénk az adózási 
kedvezményekből. Tehát én azért kérem a bizottságot, hogy ne tekintse úgy, hogy feladtuk 
volna ebbéli reményeinket, de azt is látjuk, hogy a jelenlegi körülmények között a 
látványsporttá való minősítés előtt azért vannak jelentős akadályok. 
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A sport területén abban szeretnénk kérni a bizottság támogatását az anyagban leírtakon 
túlmenően, vagy abból egy részt kiemelve, hogy támogassa azt, hogy 2018-ban Magyarország 
lehessen a lovasvilágjátékok házigazdája. Ez a lovassport legnagyobb, legrangosabb, 
legnívósabb rendezvénye a világon. 

Azt is szeretném megjegyezni, hogy a lovassport számára az általános iskolai oktatás 
adhatja meg azt a széles merítési bázist, ahol egyébként a jó, tehetséges sportolók is meg 
tudnak jelenni. Ma egyébként főleg anyagi okok miatt nagyon sok tehetséges gyerek nem jut 
ló közelébe. Azt hiszem, a tantárgy megjelenése ezt a problémát is kezelné. 

Még egy területről szeretnék beszélni, a lóversenyzés területéről, ami szintén azért 
egyszerre sport is meg tenyésztés is, meg természetesen üzlet is; máshol, nem nálunk. Az a 
helyzet, hogy nálunk évek óta mindenféle kormányok úgy nagyjából 1 milliárd-1,2 milliárd 
forintot tesznek be a lóversenyzésbe, azt ettől éppen hogy túléli az élet. Ahol még van 
lóversenyzés, ez a gyakorlat nem valósult meg.  

Itt nagyon helyes az az irány, amiben már elindult jelenleg is a lóversenyzést felügyelő 
tárca, nevezetesen, hogy kiszélesítse a fogadási rendszert, másfelől pedig csatlakozzon egy 
nemzetközi nyereményalaphoz, nevezetesen a franciához, az működik most a legjobban, 
hiszen ezek a fogadási bevételek és persze az ehhez kapcsolódó marketingmunka elvégzése, a 
lóverseny divatba hozása, presztízsének visszanyerése vezethet el oda - és ebben az anyagban 
nemcsak vágyálomként szerepel ez, hanem számokat tartalmazó táblázatban -, hogy öt éven 
belül nemhogy egy ilyen pénznyelő feneketlen hordó legyen a lóversenyzés, hanem önmagát 
fenntartani, fejleszteni képes ágazat, amely egyébként még produkál jó néhány százmillió 
forintot arra, hogy az ágazat egyéb részére és a sportban ne csak a lósportra, hanem a 
lovassportra is jusson vissza pénz.  

Ebben is kérném szépen majd a bizottság támogatását, hiszen a kormány döntése 
alapján egy lóversenytörvény kerül a Ház elé, és módosítani szeretnénk a szerencsejátékról 
szóló törvényt is, amely szintén megteremthetné az ágazat önfenntartó képességének, 
önfinanszírozó képességének az erősítését. 

Nagyon sok mindenről lehetne beszélni, de elnök úr tekintetéből látom, hogy azért 
kezdek visszaélni a türelemmel.  

Nagyon szívesen válaszolok minden kérdésre.  
Ami még törvénykezési feladat. Látják, a kormány tizennégy határozatot hozott, jó 

néhány egyébként arról szól, hogy önálló, az ágazatot kiemelten kezelő jogalkotási program is 
megvalósuljon. De beszéltem már a lóversenytörvényről, a szabad terephasználat feltételeinek 
biztosítását garantáló törvényről - a maga nemében ez unikális -, és kell beszélnem arról is, 
hogy az állami ménesekről is kívánunk egy törvényt terjeszteni a Ház elé. 

Azt gondoljuk, hogy az állami méneseknek a jelenlegi állapothoz képest jóval erősebb 
szerepvállalására van szükség, nemcsak a tenyésztésben és a tenyésztés minőségének 
növelésében, hanem a szakképzés területén, és adott esetben a turisztikai szolgáltatás területén 
is. Ez ma esetleges, ahol még van állami ménes, ott is, mert azért azt tudni kell, hogy jó 
néhány helyen megszűnt a fajtafenntartó állami ménesek léte, több fajtának, hagyományos 
magyar fajtának nincs ménese, akár Kisbérre gondolok, meg másokat is elővehetünk. Tehát 
ahol megmaradt az állami ménes, meg a füvet se lopták ki alóla, ott viszont egy erősebb 
szerepvállalást kell biztosítani, mert ma több állami ménesnél, és hogy hazabeszéljek, mert 
Egerből jövök, de laktam Szilvásváradon… Tehát Szilvásváradon sem igazán tud turisztikai 
szolgáltatást bevállalni a ménes, sem egy túralovagoltatást, sem egy fogathajtó-tanfolyamot, 
sőt az iskolások lovagoltatása sem folyik Szilvásváradon. 

Tehát azt gondolom, hogy az állami ménesek szerepét újra kell szabályozni, a 
gazdálkodás lehetőségének a feltételeit meg kell teremteni, több lehetőséget kell adni, és 
komolyabb elvárásokat kell támasztani. 

Beszélhetnénk persze a lovasterápiáról is. Folyamatban van a lovasterápia tb-
befogadásának az előkészítése. Ez ügyben is egyeztetnek a tárcát. 
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Vannak kiemelt létesítményfejlesztések. Ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani 
zárásképpen, hogy ez nem egy lezárt sor. Nyilván az anyagi lehetőségek határt szabnak. 
Olyan kiemelt létesítményeket terjesztettem a kormány elé, amelyek az előkészítés fázisán - 
hogy úgy mondjam - túl vannak, tehát közel vannak a megvalósíthatósághoz. Ez Budapesten 
és két vidéki helyszínen jelent jelentősebb létesítményfinanszírozást. Hogy ez ügyben, persze 
még mielőtt a finanszírozás kérdései idekerülnének, mi áll rendelkezésre? Uniós források 
állnak rendelkezésre, de azok rendelkezésre állnak, olyan uniós források, amelyek eddig nem 
kerültek felhasználásra, és a lovas ágazat viszont hozzá tud férni. 

Zárásképpen köszönöm szépen a lehetőséget. Ha van kérdés, akkor arra nyilván 
igyekszem legjobb tudásom szerint válaszolni.  

Arra kérem a bizottságot, hogy segítsen a program végrehajtásában azzal, hogy 
figyelemmel követi az egyes feladatok végrehajtását és tájékozódik a program végrehajtása 
felől rendszeresen. Én állok rendelkezésre. 

Köszönöm szépen. 
 

Vélemények, felvetések 

ELNÖK: Köszönjük szépen a kiegészítő információkat, illetve ezt az alapos és precíz 
tájékoztatást, amelyet a bizottság tagjai megkaptak. Azt gondolom, önmagában már a 
program is, amely a Kincsem nevet viseli, tényleg egy jól kidolgozott, részleteket is feszegető, 
ugyanakkor nem túlterjeszkedő anyag. Tehát bárki, aki kíváncsi arra, hogy ennek az 
ágazatnak a fellendítése, illetve azoknak az ágazatoknak a fellendítése, amelyek a 
lovagláshoz, a lovakhoz kapcsolódnak, milyen célok és milyen határozatok mentén történhet, 
az egy elég világos és elég jól átfogható rendszert kap a kezébe, illetve az a kormányzati 
döntéssorozat, amely 14 pontban hozott különböző határozatokat, azoknak a végrehajtása 
reményeim szerint a program megvalósulására is egyfajta garancia lehet.  

Mindamellett, ahogy miniszterelnöki megbízott úr jelezte, van azért egy olyan komoly 
törvénykezési menetrend is, amelyben nyilván majd a bizottság tagjai, illetve maga a 
bizottság is részt veszt, ezt feltétlenül fel is tudom ajánlani, hogy akár az előkészítés során, 
akár a törvényjavaslatok benyújtása kapcsán a bizottságra feltétlenül számíthat. 

Én azt javaslom majd képviselőtársaimnak, hogy a vita végén döntsünk arról, hogy 
hozunk egy határozatot, amelyben támogatjuk a lovasprogram megvalósulását, hiszen azt 
gondolom, én legalábbis 14 éve vagyok parlamenti képviselő, azóta követem a 
turizmusbizottságban történő eseményeket, és nyilván a sport területét is, azóta ilyen átfogó, 
ilyen jól kidolgozott, ilyen részletes anyagot még nem láttam. Úgyhogy ehhez külön 
gratulálok mindazoknak, akik az előkészítésben részt vettek. 

Nekem is volt szerencsém még Lezsák Sándor alelnök úr felkérésére az előkészítő 
bizottságban részt venni, és látom, hogy mindenki, akik a különböző területekről érkeztek, 
rendkívüli alapossággal szedték össze azokat a javaslatokat, elképzeléseket, amelyek a 
különböző ágazatokban az elmúlt 10-15 év során felhalmozódtak. Úgy láttam én is, hogy 
mindenki arra várt, hogy végre jöjjön valaki, aki ezeket az elképzeléseket, 
kezdeményezéseket össze tudja fogni, és legyen egy olyan kormány, amely kész arra, hogy 
ezeket az alapvetően civil kezdeményezéseket segítse, és ezeknek az élére álljon. Úgyhogy én 
nagyon örülök annak, hogy idáig el tudtunk jutni. 

Viszonylag szűk határidők vannak, hála istennek, tehát nem lesz unalmas az 
elkövetkező háromnegyed év. Nagyon bízom abban, hogy ebben nem lesznek csúszások, mert 
ez valószínűleg azt fogja hozni, hogy 2012-ben minden törvényjavaslat elkészülhet, minden 
törvényt a parlament meg is tud hozni annak érdekében, hogy a konkrét végrehajtások már 
2012-ben meginduljanak, és ’13-tól nyilván nagy erőkkel működjenek. 

Van egy-két kérdés majd még, nyilván itt elsősorban a fejlesztésekkel kapcsolatban. 
Nem volt feltétlenül egyértelmű az anyag, hogy a különböző nagy beruházási programok, 
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amelyeknek nyilván a forrásai részben az európai uniós források között, részben direkt 
kormányzati pénzekből megvalósulhatnak, milyen ütemezéssel történhetnek várhatóan. Tehát 
majd itt esetleg egy szóbeli kiegészítésben, hogy ha erre kitér Horváth úr, akkor azt 
megkérem, hogy jelezze. Mondom is konkrétan. A XIV. fejezetben van a Szilvásváradi 
Lovasközpont. Ezzel már bizottsági tagként is sokat foglalkoztunk. Ott nagyjából mire, 
milyen ütemezésre lehet számítani? A Nemzeti Lovarda szintén egy régi téma, és szerintem 
egy nagyon fontos kérdés. Talán a legbiztosabbnak az anyagban a Ludovika-lovarda látszik, 
ami egy külön kormányberuházásként nemzeti forrásokból fog megvalósulni, tehát ott van 
egy konkrét végcél is, amire ez elkészülhet. Úgyhogy én ezekben kérnék majd némi 
pontosítást. 

Még egy dolog, ami szerintem feltétlenül fontos, és nagyon remélem, hogy ebben is 
érdemi és rövid távú megvalósulás következik be, ez a köznevelés, közoktatás rendszerében a 
lovaglás programjának a bevonása. Én azt gondoltam, ahogy a miniszterelnöki megbízott úr is 
jelezte, hogy itt akár a Nemzeti Alaptanterv része lehet a lovaglás megtanulása. A 
kormányrendelet, illetve a kormányhatározat ezzel kapcsolatban nem fogalmaz egyértelműen, 
a 4. pontja foglalkozik ezzel a kérdéssel, hogy egyetért a kormány azzal, hogy a nemzeti lovas 
kultúra és kapcsolódó történeti helyszínek megismertetése, oktatása megjelenhessen a 
köznevelés rendszerében. Ennél egy kicsit erősebbre gondolok, tehát ahogy az anyagban is 
szerepel, a mindennapos testnevelés kapcsán praktikusnak látnám azt, hogyha ez valóban az 
oktatási intézményekben lovaglás formájában tudna részben megvalósulni. Ahogy az anyag 
fogalmaz, 30-40 iskolában már 2012. szeptembertől ez megindulhat. Ha erről majd egy kicsit 
részletesebb tájékoztatást kaphatnék, azt megköszönöm. 

Átadom a szót képviselőtársaimnak. Ha kérdésük, véleményük van a Kincsem nemzeti 
lovasprogramhoz, akkor azt most tegyék meg. (Jelzésre:) Horváth András képviselő úr, öné a 
szó. 

 
HORVÁTH ANDRÁS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én azt 

szeretném megkérdezni, olvasva a 41. oldalon a fejlesztések bemutatását, itt csak a 
Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése szerepel, hogy mi a terv a mezőhegyesi ménessel és a 
bábolnai ménessel. Ez lenne az egyik kérdésem. 

Én is nagyon jónak tartom az általános iskolás gyermekek lóra nevelését vagy 
lovaglástanítását. Az lenne a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy van-e arra valamilyen szám, 
hogy ez mennyibe fog kerülni, milyen forrásból lesz ez finanszírozva, és hogyan lesznek 
kiválasztva azok a lovardák, ahol ez a képzés folyik, itt főleg a szakmai munkára gondolva.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További hozzászólási igények? (Jelzésre:) 

Hadházy Sándor képviselő úr, öné a szó. 
 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Először is szeretném megköszönni ezt a szerintem nagyon alapos és igényes munkát, amit 
elvégeztek, és gratulálok ehhez. Nagyon nagy szükség volt erre. 

Néhány dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik. Az anyagban is szerepel az 
erdőtörvénnyel kapcsolatos kérdéskör. Ezt kibővíteném egyébként. Egyrészt nemcsak a 
lovasturizmus szenved ettől a kérdéstől, hanem a bakancsos és kerékpáros turizmus is. Ebben 
a kérdésben azt gondolom, hogy legalább ezt a három területet együtt kellene kezelni. 

A másik probléma az, hogy nemcsak az erdő állja útját ennek a turizmusnak, hanem 
például a Natura-2000 területek használata mindenképpen problematikus, és azt gondolom, 
hogy megfelelő egyeztetés szükséges a zöldszervezetek bevonásával, valamint ugyancsak 
problémás a vizes, vízbázisterületek használata akár a kerékpáros útvonalak kijelölése 
esetében, de azt gondolom, hogy minden ilyen vonalas létesítmény problémás ebben a 
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kérdéskörben. Ezeket a területeket is érdemes volna megvizsgálni. Nem tudom, az anyag csak 
az erdőtörvényt nevesíti külön, tehát a vízgazdálkodásról szóló törvény és az ahhoz 
kapcsolódó kormányrendelet az, ami ebben a kérdésben megvizsgálandó mindenképpen. 
Szeretném erre felhívni a figyelmet. 

Nagyon örülök annak, hogy nem támogatási rendszerben és folyamatos fenntartási 
támogatásban gondolkodik az anyag, illetve a szerzői csoport és maga a kormány is, hanem 
létre kívánja hozni azt a gazdasági környezetet, amelyben ez majd normálisan működik. Tehát 
mondjuk a lótenyésztés területén megfelelő földterülettel és egyéb létesítményekkel kívánja 
biztosítani a folyamatos működést, és nem úgy, hogy a költségvetésben minden évben 
megjelenik értelemszerűen változó nagyságú összeg, amelyből a fenntartást különféle szinten, 
minőségben lehet majd megoldani. Tehát ezt a gondolatot mindenképpen üdvözlöm. 

Az oktatás, képzés területén szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a lovaglás egy 
veszélyes sport, tehát itt a felelősség kérdése fokozottan föl fog merülni, és a törvényalkotó 
kellő gondossággal járja körül ezt a területet a különféle balesetek elkerülése, minimalizálása 
érdekében, illetve a felelősségvállalás-megosztás kérdésében. 

Rendkívül fontosnak tartom azt, hogy legyen egy egységes arculata ennek a 
programnak, annak érdekében, hogy egy jó marketinggel lehessen megtámogatni, és ezt a 
kettőt együtt kellene kialakítani. 

Végigolvastam a kormányhatározatokat, amely tizennégy pontot tartalmaz. Én azt 
gondolom, hogy minden lényeges pontra kiterjed ez a határozat, ennek a végrehajtása 
rendkívül fontos. Csatlakozom elnök úrhoz, remélem, a bizottság minden támogatást meg fog 
annak érdekében adni, hogy ez a program sikeres legyen és mielőbb megvalósuljon. Úgyhogy 
sok sikert kívánok, kormánybiztos úr. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Pál Béla képviselő úr kért szót. Öné a szó. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszterelnöki Megbízott Úr! 

Tisztelt Bizottság! Én elolvastam az anyagot, tehát azok közé tartozom, akik észrevették, 
hogy munkaanyag van feltüntetve, mégse tettem volna szóvá. De ha már képviselőtársam 
említette, akkor annyit mondanék, hogy azért nem tettem volna szóvá, mert ez az anyag, ami 
előttünk van, tényleg egy rendkívül részletes, szinte minden területre kiterjedő anyag, amiért 
őszinte elismerésem, de abban a tekintetben még mindenképpen munkaanyag, hogy azt 
gondolom, mindennek a valóra váltása tényleg kormányzati ciklusokon átível, hiszen nem egy 
év alatt, nem két év alatt lehet majd megvalósítani.  

Az is igaz, hogy a 24. órában voltunk abban a tekintetben, hogy egy olyan nemzeti 
lovasprogram kerüljön elfogadásra, amely megfelelő politikai támogatással is bír. Azt 
gondolom, megkapta a kormány határozatával is ezt a támogatást. 

Azért mondom ezt, mert tényleg úgy van, ahogy elnök úr mondta, hogy foglalkoztunk 
mi a bizottságban már korábban is nemzeti lovasprogrammal, még egy országgyűlési 
határozati javaslatot is korábban előkészítettünk, de valahogy soha nem tudtunk azon túljutni, 
hogy ebben minden tárca azonos módon legyen érdekelt, és soha nem tudtunk addig eljutni, 
hogy kapjon egy ilyen átfogó politikai támogatást, amelyet most megkapott. Tehát ezt 
ellenzéki képviselőként is mindenképpen üdvözölnöm kell. 

Részletekbe nem mennék bele, mert nagyon jónak tartom az anyagot, ezért kérdezni 
sem igen kérdezek, mert mint hobbilovas, fel tudom azt mérni, hogy milyen elképesztő 
munkát kellett végezni ahhoz, hogy tényleg szinte minden terület, amely fontos ahhoz, hogy 
méltán mondhassuk el magunkról, hogy lovasnemzet vagyunk, hogy őrizzük ennek a 
sportágnak a hungarikum mivoltát, hogy a magyar lótenyésztés visszakapja a rangját, hogy 
normális körülmények között lehessen lovagolni, hogy kapjon szerepet a köznevelésben, hogy 
legyenek fejlesztések, tehát mind-mind olyan területek, azt gondolom, amiket nagyon 
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pontosan tartalmaz az anyag. Így hát nem is folytatom tovább ezt a felsorolást, mert 
számomra az jelentette az örömet, amikor elolvastam, én úgy érzem, hogy nincs olyan 
területe, amelyről ne szólna, amely fontos az ágazat szempontjából. 

Én néhány pontot tartok inkább a megvalósítás szempontjából aggodalomra okot 
adónak, bár nem is ezt mondom, a megfelelő kifejezést kellene keresni, hanem inkább 
kulcsfontosságúnak. Az egyik természetesen az, hogy ezt a fajta koordinációt, amely az anyag 
megvalósításához szükséges, mert ez egy nagyon komoly koordinációt igényel, 
miniszterelnöki megbízott úr el tudja-e látni a jövőben, hiszen van egyéb megbízatása is. Ez 
nem rosszízű kérdés. Tehát van-e egy iroda, egy szervezet mögötte, amely képes lesz majd 
figyelemmel kísérni azt, hogy más tárcák vajon megvalósítják-e azokat a feladatokat, 
amelyekre kormányhatározat van? 

A másik, amit érintettek képviselőtársaim, az a finanszírozás kérdése természetesen, 
hiszen nemcsak európai uniós forrásokat, hanem hazai forrásokat is igényel, és úgy, ahogy 
kormánymegbízott úr is mondta, természetesen, ha nem is most, de majd a lehetőségek 
függvényében az is nagyon jó, hogy egy olyan átfogó közgazdasági szabályozórendszerben 
gondolkodik, ahol akár az adókedvezménytől kezdve más támogatási formáig is szerepel 
ebben, és amely természetesen kiterjed a lovasedző-képzéstől elkezdve a lovasoktatásra, a 
különféle fejlesztésekre egyaránt. 

Én tulajdonképpen ezeket is csak azért fogalmaznám meg, hogy ezek azok a területek, 
amelyek egyébként ennek a nagyszerű programnak a valóra váltását akár akadályoztathatják 
vagy hátráltathatják, hogyha nem lesznek pontosan ugyanúgy hozzátéve.  

Egyébként azt gondolom, hogy a Magyar Szocialista Párt nevében is őszinte 
elismerésünk ezért a korrekt, színvonalas anyagért, és mi magunk is a bizottságban azért 
fogunk tevékenykedni, hogy ez mielőbb megvalósulhasson kormányzati ciklusokon átívelő 
módon, és támogatjuk azt a javaslatot, amelyet elnök úr megfogalmazott, hogy a bizottság ezt 
egy közös állásfoglalásban is erősítse meg. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Szalay Ferenc alelnök úr kért szót. Öné a 

szó. 
 
SZALAY FERENC (Fidesz): Folytatnám ott, ahol Pál Béla képviselő úr abbahagyta. 

Valóban, én ugyan most olvastam el, de jó volt olvasni, tehát azt gondolom, hogy olyan 
anyag, amit az ember örömmel olvas, hiszen az elejétől a végéig föltérképezi, hogy miről is 
van szó, és milyen megoldások vannak. Szerintem kiváló. 

A 7-8. oldalnál jöttem rá, hogy ez miről szól. Én meg akartam kérdezni, hogy más 
országokban miért fontosabb a ló, mint itt Magyarországon, hogy miért is éri meg, és ha a 
képviselőtársaim odalapoznak a 8. oldalra, ott hat pontban föl van sorolva, hogy egyébként 
Hollandiában, Írországban, Európa számos országában ez egy megtérülő valami, rengeteg 
embernek munkát ad. Ott van az utolsó pontban, hogy három ló egy munkahelyet teremt, a 
nemzeti jövedelemben jelentős tétel. De azt gondolom, hogy ha máshol sikerül, akkor abban 
az országban, ahol ennek hihetetlen hagyományai vannak, miért ne sikerülne. 

A másik hozzáfűznivalóm a hagyományőrzés és a vidékfejlesztés, mert azt gondolom, 
hogy a hagyományőrző programokon keresztül lehet leggyorsabban közel vinni a lovat az 
emberekhez, és nemcsak a gyerekekhez. Minden program, ahol ló van, kutya van, ott biztos, 
hogy az emberek nagy örömmel vannak. Azt gondolom, hogy ezek a hagyományőrző 
programok, akár csak az 1848-49-es szabadságharchoz kötve vagy bármelyik más nemzeti 
eseményhez kötve már megjelentek az országban, de ezt egy kicsit fölerősítve, szervezettebbé 
téve nagyon komolyan közel vihetik a lovat az emberhez. 

A másik a városi gyerekek, a városi emberek és a vidék kapcsolata. Pontosan tudom, 
hogy nálunk Szolnok környékén a gyerekek - pedig nálunk azért vannak még tanyák - a 
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tehenet, a kecskét, a juhot úgy ismerik meg, hogy elmennek állatsimogatóba. Ha nincs ilyen, 
akkor fogalma nincs egyébként, hogy az milyen állat. Mint a parasztbácsi az állatkertben, 
amikor a zsiráfra mondta, hogy nahát azért ilyen állat pedig nincs. Lassan eljutunk oda, hogy 
a lovat sem ismerik igazából a gyerekek. Ezért rendkívül fontos a köznevelés, és ahogy elnök 
úr mondta, be kell tudni vinni akár a választható sportágak közé, amikor a mindennapos 
testnevelésről beszélünk, megvan a lehetősége a délutáni két órában. Ahol van ló, ott azt 
gondolom, hogy ezt lehetővé kell tenni. Nyilván pénzkérdés lesz, hogy ezt az iskolák meg 
tudják tenni vagy nem tudják megtenni, de azt gondolom, hogy ez csak döntés kérdése. Nem 
hiszem, hogy ez pénzen múlna, és biztos vagyok abban, hogy ha a társasági adó lehetőségét 
nem úgy terjeszti ki mondjuk egy kormányzat, hogy igényli a lovassport, hanem van még bent 
társaságiadó-forrás, és abból azt mondja, hogy na ez a lovassport ennyi éven keresztül, hogy 
stabil forrásokkal működjön, akkor ez a kérdés kezelhető, azt hiszem. 

A vidékfejlesztési részével meg teljesen egyetértek. Én azt gondolom, hogy már 
nyilván nem munkalóról van szó, tehát nem szántani fogunk a lóval, nyilván a kecske nem 
azért lesz, hogy lelegelje a rétet, a juh sem azért lesz, hogy szintén legeljen, hogy 
beledöngölje a nem tudom, mit a talajba, a trágyáját, hogy utána jobban termővé váljon. De 
egészen biztos vagyok benne, hogy olyan marketing fűzhető a lóhoz, ami valószínű, hogy 
máshoz nemigen, és vissza lehet hozni igenis a fogatokat, vissza lehet hozni a turizmusban 
olyan lehetőségeket, amivel az ember örömmel él. Látni, Svédország, Finnország, szánkóval 
közlekednek az emberek, melyet vagy rénszarvas húz, vagy ló húz, és állandóan ott vannak az 
emberek az állat közelében. 

A végén egy kérdésem lenne. Az Alföldön élvén, itt Szolnok környékén van egy őrült 
nagy fehér folt a lovasútvonalak kapcsán. Csak kérdezném, hogy ez ügyben nekünk, a 
térségben lakóknak kell tenni valamit, hogy legyen, avagy van valami központi gondolat, 
hogy nehogy úgy járjunk, mint a fürdőknél, hogy mindenhol termálfürdő van, aztán nem 
látogatják. A lovasútvonalak kijelölésénél van-e valami gondolat, mert nekem itt az Alföld 
közepén ez kellőképpen hiányzik? 

Az összehasonlítás most jutott eszembe a síelés és a lovaglás között. Azt gondolom, 
hogy kiváló, és valóban, amit mondjuk kötelezővé tesznek, az előbb-utóbb beivódik az 
emberek életébe, a gyerekekébe meg külön, és itt a szoktatás kérdése nem mindegy, a 
gyerekek megszokják-e azt, hogy a ló az életük része, avagy nem szokják meg. Ellenben - 
nyilván ezt képviselő úr jobban tudja, mint én - ez egy nagyon drága dolog, tehát ezt azért 
nem tudom, hogy hogyan lehet úgy elterjeszteni, mint a síelést, de ahogy az előbb mondtam, 
valószínűleg akarat kérdése csak, és igazából lehet ebben is segíteni. 

Köszönöm az anyagot, nekem rendkívül tanulságos volt, és nagyon jó. 
 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Vincze László képviselő úr, öné a szó. 
 
VINCZE LÁSZLÓ MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen. Én is csak dicsérni tudom 

ezt az anyagot. Horváth képviselőtársamnak mondanám, illetve kérdezném tőle, hogy az 
olyan típusú rendezvények, amelyek a látványt szolgálják, milyen pályázati lehetőségekre 
számíthatnak, hiszen teljesen azonosulok Szalay képviselő úrral, ahol megjelenik a ló, ott 
látvány is van, még szántóverseny keretében is, és mondanék egy települést, ahol lovas 
szántóversenyt rendeznek, és rengetegen tátjuk a szánkat szó szerint, és nézzük azt a kiváló 
munkát, amit valamikor őseink tudtak. Most is tudják.  

Nem akarok ennél azért leragadni, inkább egy nagyobb tömegeket megmozgató 
ópusztaszeri hagyományőrző lovasrendezvényre gondolok, amikor a pályázatok dolgában 
esdeklem egy kicsit a segítségét. Bízom benne, hogy az anyag kapcsán ebben elmozdulás is 
fog majd történni, azzal együtt, hogy a lónak mint állatnak a támogatása az állatjóléti és 
mindenféle rendszerből egy kicsit mostohán valahogy kimaradt az ezt megelőző 
időszakokban. Tehát van mit tenni, amikor az állatlétszámot növelni akarjuk ezen a területen 
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is, hiszen a takarmányozástól kezdve a helybiztosításig, a lóápolásig igen költséges hobbi, 
bármilyen szinten is űzik, és minél magasabb szinten, annál drágább ez a dolog. 

Örömmel látom a körzetemben is és kicsit távolabb is az úgynevezett kezdő lovak 
fogatversenyét, még ha zöldre festett gumis kocsi is, ami nem igazán stílszerű, de szegényebb 
embernek az is megfelel, és a közönség ezt jó néven veszi. Komoly munka van mögötte. 
Valahol a nagy számokból gondolom én is azt, ami az anyagban rögzítve van, hogy majd a 
minőség irányában nyilván a távlati cél egy Overdose, de ez egy kicsit álomkategória, de 
mindenképpen magam is, aki lószerető ember vagyok, László, amikor mondtad, hogy a hét 
magyar fajta, hatig eljutottam, de ezt majd megbeszéljük, nem akarok senkit vele untatni. 

Nagyon köszönöm. 
Valójában a mindennapos testnevelés keretében be kell vinni ezt a lovasszeretetet. 

Nagymértékben lehet támaszkodni a vidéken élő gazdákra is, ahol nem biztos, hogy ménes 
van, de két-három-négy ló, melyik helyen mennyi, és mondjuk nagy a szórása is, minőségben 
is meg egyéb vonatkozásban is… De ha elindul egy tenyésztői szemlélet, ami legalább 
megyénként biztosítja azokat a méneket, amik kiválthatják az úgynevezett valódi 
méntípusokat, és ehhez aztán még a tájparipákat is kapcsolnák… 

Hatalmas munka előtt áll a kormánymegbízott úr, kedves kollegánk, és ehhez csak 
sikert meg a mi segítségünket tudjuk ajánlani, és azt az összefogást, ami tényleg abból 
eredezik, hogy a magyar azért lovasnemzet, és szerintem nincs olyan ember, aki valamilyen 
módon, ha indirekt módon is ne szeretné a lovat meg azokat az embereket, akik vele 
foglalkoznak. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólási igény? (Nincs jelentkező.) 

Amennyiben nincs, akkor Horváth László képviselőtársamnak adom meg a szót, részben 
válaszokat kérnénk majd a felmerülő kérdésekre, részben észrevételeket. 

 
Horváth László reflexiója 

HORVÁTH LÁSZLÓ miniszterelnöki megbízott: Nagyon szépen köszönöm a 
támogatást, és a dicséretet meg majd postázom mindazoknak, akiket megillet. Én ezt 
próbáltam koordinálni és szervezni a munkát, és úgy látom, ne értsék félre, hogy a 
munkaszervezetem most jelentősen nőtt, mert úgy gondolom, hogy a bizottság is a program 
megvalósításán dolgozó munkaszervezetté vált, és ezt az ígéretet majd én is - hogy is 
mondjam - néha fel-fel fogom hozni. 

A köznevelés rendszerében a lovaskultúra-oktatás. Itt először is azt szeretném 
mondani, hogy nem lovaglásoktatásról beszélünk, hanem lovaskultúra-oktatásról. Pont azt 
akarjuk, hogy persze a lovaglásban is jártas, a lovaglás alaptételeit tudó gyerekek ismerjék a 
ló világát, tehát pont azt, hogy legyen etológiai, környezettudatossági ismerete, tudja, hogy 
melyik az eleje, a háta, hogy a háta nem arra készült, hogy ha embert lát, akkor azt le akarja 
rúgni, mert mindig attól félünk, hogy ha szemben van velem 500 vagy 600 kiló izom, saját 
akarattal, akkor az engem biztos bántani akar. Alapvető félreértés. Meg hogy föld tudja venni 
a patáját, ki tudja tisztítani, tudja ápolni, tudja tartani, takarmányozni, mondjuk tudja azt, hogy 
a nyereg milyen részekből áll, és amikor föl tudja szerszámozni a lovat, el tudja látni, meg 
tudja tisztítani, na akkor üljön fel. De most fordított a dolog, egyébként piaci alapon, nem is 
olcsón, de nincs idő, mert jön a vendég, ki kell szolgálni, föl van díszítve a ló, föl kell ülni, és 
rögtön jön a frusztráció, taposd, húzd, vond, valahogy kényszerítsd arra, amit szeretnél. Tehát 
ezen a sorrenden akarunk változtatni. 

A köznevelés rendszerében pedig a NAT-on keresztül jelenik meg, tehát a NAT 
tervezetében benne van a lovas kultúra mint tantárgy, mint választható tantárgy. Itt ennek két 
oldala van. Az egyik a pedagógiai rész, a másik a lovasszolgáltató része. Mi nem a lovat 



 29 

akarjuk vinni az iskolába - volt ilyen program -, mi az iskolát akarjuk vinni a lóhoz. Tehát ez 
egy olyan dolog, mint az úszás. Én például remekül úszom gyorsban elméletileg, 
gyakorlatilag már nem annyira. Tehát a lovaglás is valahogy így működik, hogy ahhoz ló kell, 
és a ló környezetébe kell vinni a gyereket. Valóban vannak olyan iskolák, jó néhány iskola a 
maga módján már hozzáfért, és talált lovasszolgáltatót, de nem egységes a gyakorlat. Valóban 
arról van szó, hogy ez egy veszélyes üzem, nagyon kell vigyáznunk, mert azt nem írják meg, 
hogy valaki a sámliról leesett a konyhában és eltörte a bokáját, de ha a lovas kultúra tantárgy 
bevezetésekor van valami baleset, akkor az végzetes. 

Tehát egyfelől nagyon kell arra ügyelni, hogy olyan lovasszolgáltatók kapcsolódjanak 
be, amelyek ez ügyben kialakított minőségi követelményeknek megfeleljenek. A minőségi 
követelményeket pedig a Lovassport Szövetség és a Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség 
együttesen alakítja ki és végzi el.  

Mit kell megnézni? Kimennek az illető lovasszolgáltató-jelölthöz, van-e kellő számú 
lova. Itt bizony azt kell mondani, hogy iskolához minimum öt ló kell hogy legyen a 
lovardában, körülbelül annyi tud kiszolgálni egy osztályt, négy-öt ló, egy ló átlagban egy 
foglalkozáson három-négy gyereket tud kiszolgálni, és akkor csak körbemennek a gyerekek. 
Tehát ne úgy tessék elképzelni, meg gondolom, senki nem úgy képzeli, hogy tizenöt gyerek 
kimegy, és akkor mindenki vágtázik, hanem kis csoportokban vannak, és egy-egy ló körül, de 
ez így remekül működik, erről van személyes tapasztalatom is. De a lónak nyugodt 
idegrendszerűnek kell lenni, képzettnek kell lenni, a lónak együttműködőnek és persze 
egészségesnek kell lenni mindenféle szempontból, és az alapvető infrastruktúrának is persze 
meg kell lenni, mosdónak, és így tovább, egy öltözőnek is kell lenni. Ezek a követelmények. 
Szerintem azt nem kell előírni, hogy hiperszuper fedeles lovarda legyen, adott esetben egy 
fedeles körkarámban télen ugyanúgy el lehet lenni, én ezt látom faluhelyen; nyilván városok 
környékén ez a dolog más. 

Ez a lovasszolgáltatói része nagyvonalakban, és a lovasszolgáltatónál is kell lenni egy 
olyan oktatónak, aki lóban nagyon otthon van és még gyerekhez is valamennyire ért. 

A másik oldal az iskola oldala. Az iskolánál pedig először is kell egy tanterv, ha 
egységesíteni akarjuk. Ezen dolgoznak már azok, akik részt vesznek a dologban, meg 
egyébként a Testnevelési Egyetem, aztán tanárképző főiskolát is bevontunk azért, hogy a 
tanterv elkészüljön, a tanmenetjavaslatokat a jelentkező iskolák megkaphassák, ez a 
tanmenetjavaslat alkalmas legyen arra, hogy a helyi pedagógiai programjukba beépíthessék.  

Ha ez a két oldal megvan, nem értelemszerűen van meg, ha megvan a két oldal, akkor 
pedig az együttműködés formáját kell rögzíteni, és a támogatás, a finanszírozás formáját is 
rögzíteni kell. 

Ezért gondolom azt, hogy bár nagy az érdeklődés, de nem lesz tömeges a kezdés, 
hanem folyamatos és fokozatos bővítés lesz. Ez a biztonság szempontjából nagyon jó, mert 
mondjuk - itt vagyunk, nyugodtan beszélhetünk nyíltan - van olyan lovasszolgáltató, akitől 
viszont ha megkérdezem, hogy számlaképes vagy-é, akkor bizony nemleges a válasz, meg 
mondjuk nincs jegyezve a szolgáltatás sem, tehát nem jelentkezett be a gazdasági rendszerbe. 
Ugyebár ezt az állapotot nem tarthatjuk fenn, tehát egyfelől ki is kell fehéríteni a viszonyokat. 

Tehát még egyszer mondom, a NAT rendszerében benne van. Most van folyamatban 
azon iskolák és lovasszolgáltatók megkeresése - keresni kell őket -, amelyek valamilyen 
módon már valamilyen tapasztalatra, gyakorlatra szert tettek. A 2012/13-as tanév egy 
átmeneti év, mert még a köznevelési törvény lényegi, tartalmi elemei nem léptek életbe, azok 
2013. szeptember 1-jétől lesznek, és akkor jön az egész napos iskola. Ott viszont úgy 
gondoljuk, hogy az egésznek, tehát a 3., 4., 5. osztályban ennek a tantárgynak a testnevelésen 
belül kell megjelennie. Egyébként a tapasztalat szerint a testnevelő tanárok azok, akik a 
legfogékonyabban kiképezhetők a mai gyakorlat szerint. Azt a munkát is elkezdtük, hogy a 
tanárképzés, a testnevelőképzés folyamán megjelenjen ez a fakultáció, mert a leendő 
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testnevelőkre számítunk abban, ők lennének azok, akik elkísérik az iskola részéről a 
lovardába a gyerekeket. 

Ami az anyagi részét illeti, ha ma valaki elmegy nem is egy drága lovardába, 
körülbelül egy óra 3500-4000 forint. Persze aztán fölfelé ki tudja, mi a határ. Azt azért 
hozzáteszem, hogy ez a lovasszolgáltatóknak épphogy az életben maradáshoz elégséges. Ha 
az iskolákat be tudjuk vinni, akkor a lovasszolgáltatónak már úgyis nagyon-nagyon jó, 
hogyha egy óráért nem 3500-4000 forintot kér vagy kap, hanem 1500-at, az már neki jó. 
Egyébként a mai gyakorlat szerint, ahol csinálnak ilyet, ez még olyan 500 forint környékén 
mozog, ahol iskolák önkormányzatok támogatásával ilyen tevékenységet tudnak folytatni. 
Óra/ló. 

Tehát a 2012-es évben még a délutáni foglalkozások keretében tudjuk ezt a tantárgyat 
indítani. Még egyszer mondom, nem számítok tömeges jelentkezésre, de ez ebből a 
szempontból nem baj. 

Oktatás, képzés. A képzésről annyit hadd mondjak, hogy azért kellenének lovászok is. 
Tehát az a tudás, az a presztízs, ami egyébként anno egy magyar istállóban azért megvolt, 
hogy Örkénytáborról ne is beszéljek, tehát az a szellemiség eltűnt, elveszett, annak a 
képviselői elvándoroltak vagy már nincsenek az élők sorában. Tehát a szakemberképzésben, 
főleg a középfokú képzésben is át kell gondolni a dolgainkat, mert egyfelől virágzik, főleg a 
felsőoktatás szintjén elképesztő kínálat, tehát a lovas wellness, mit tudom én, rekreációs, tehát 
a legképtelenebb felsőoktatási kategóriák vannak, de nyilván a felsőoktatásban is fej- és 
húsvadászat és normatívavadászat jegyében születtek ezek a néha képtelen és egyébként 
munkalehetőséget nem teremtő képzettségek. Ugyanakkor a szakképzés szintjén pedig a 
lovász- és belovaglóképzés bizony elmarad a kívánalmak mögött. Ha egy lovasszolgáltató 
olyan embert akar, aki biztonsággal ellátja a lovait, akkor nagy bajban van, akik pedig jobbak 
a piacon, azok meg rögtön azon gondolkoznak, mint a rezidensek, hogy akkor hogyan lehet 
elmenni Ausztriába vagy Németországba, de valami rendes istállóba. Tehát a szakképzés 
területét is át kell nézni. 

Ami a fejlesztéseket illeti, Szilvásvárad az észak-magyarországi operatív programból 
juthat fejlesztéshez. Ez ügyben a pályázat kiírása most a napokban megtörtént, rövidesen be 
kell adni ezt a pályázatot. Ezt a fejlesztést egyébként egy konzorcium, a szilvásváradi 
önkormányzat, a Magyar Lovassport Szövetség és a Vidékfejlesztési Minisztérium mint a 
szilvásváradi állami ménes fenntartója fogja beadni. Szilvásvárad szép magyar szóval egy 
brand, tehát a fogathajtásnak egy szimbóluma, és ez lenne az a fejlesztés, ahol először 
megteremtjük azt az infrastruktúrát, ami alkalmas egyrészt nemzetközi szinten fogadni a 
rendezvényeket, és nemcsak a fogathajtást, hanem mindenféle lovassporthoz kapcsolódó 
rendezvényt. Ma az országban egyébként ilyen nincs, mert mondjuk az Arénában ahhoz, hogy 
a Lovas Világkupát meg lehessen rendezni, 1000 tonna speciális homokot kell teríteni, aztán 
elvinni, és nincs megoldva az, hogy hol lehet, a parkolóban lent tanyáznak a lovak szegények, 
és így tovább. Tehát ma az országban nincs egy olyan hely, ami arra specializálódott volna, 
hogy egyébként a fogathajtástól a westernen át a hagyományőrző találkozókig ki tudja 
szolgálni, hanem az történik, hogy bérlünk, telepítünk, bérlünk, aztán utána kifizetjük. Ez 
Szilvásvárad. 

Ami Mezőhegyest meg Bábolnát illeti, itt a 14. pontban az érintett miniszterek 
határidőben, április 15-ig kell hogy áttekintsék a fejlesztési forrásokat. Bábolna és 
Mezőhegyes az MFB-hez tartozik, szerintem ott könnyebb lesz áttekinteni, meg azt hiszem, 
találni is forrást. Itt azért arról is kell beszélni, hogy nemcsak lótenyésztési, lovas ágazati 
szakmai szempontokat, hanem műemlékvédelmi, építettörökség-megóvási szempontokat is 
figyelembe kell venni. 

Nem régen voltam Lengyelországban. Nem valami jókedvűen jöttem haza, mert láttam 
egy-két állami ménest. Az állami ménesek elég jól néznek ki, de például tehenészeteket 
telepítettek minden ménes mellé, a tehenészetekben pedig előállítják a ménes kiadási 
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költségeinek a 60 százalékát, aztán még vagy 30 százalékot beszednek lóeladásból. De a 
lengyeleknél a janowi ménesben az, hogy 200 ezer euróért megy el egy ló a nyári árverésen, 
nem egy olyan nagy csoda; ha már 300 ezer euró fölött van a ló, akkor az már jó, akkor az 
már jó vásár volt. Tehát tudnak gazdálkodni, és az állam számára pedig nem egy 
vállalhatatlan örökös teher, ami egyébként nem tud boldogulni. Mi már tehenészetet nem 
tudunk, mert ahhoz kellene tejipar is, de kell keresnünk azokat a lehetőségeket, amikkel 
tudunk gazdálkodni. 

A Ludovika. A Közszolgálati Egyetem fejlesztési keretében a Ludovika-lovarda kerül 
felújításra, de nem a Közszolgálati Egyetem képzésében, tehát nem lesznek itt 
tengerészhuszárok, hanem ez a város felé nyitott, a közönség számára elérhető, tehát megint 
Budapesten legyen egy állandó lovas hely a Nemzeti Lovardán kívül, amit a Magyar 
Lovassport Szövetség kezel most már január 1-jétől, de legyen egy olyan, amit a közönség 
elér mindig. A Ludovika-lovardához kapcsolódóan az Orczy-kert is megnyílik, ott 
megjelenik, lesz egy ilyen kiépített lovasútvonal. Ez fontos, mert a marketing nagyon fontos. 
Tehát ha tényleg nem hozzuk divatba, nem ismertetjük meg azt a világot, akkor nagyon 
kétséges a siker. Ebben is kérem szépen a bizottságot, hogy bátorítsa a Turizmus Zrt.-t, hogy 
bizony a marketingtervben legyen ez egy hangsúlyos hely. Egyébként ezt a kormányhatározat 
is előírja. 

Erdőtörvény. Készül ez a terephasználati törvényjavaslat. Itt azért a biciklis, bakancsos 
ügyeknél jó, hogyha a pihenőben találkoznak, az nem jó, ha útközben. Ha már valaki 
találkozott lóháton mondjuk cross-country versenyszámban éppen minden erejét bedobó 
túrakerékpárossal, akkor az halálközeli élmények sorozatán mehetett keresztül. Tehát nem jó 
se a gyalogosútvonalra rávinni, se a kerékpáros-útvonalra (Hadházy László: Azonosság.), 
azonos, így van, de a megállítóhelyek, az információs pontok és pihenőhelyek összefuthatnak.  

Azért, hogy azt tudják képviselőtársaim, nemcsak arról van szó, hogy az erdőtörvény 
milyen állapotban van, hanem arról, hogy az előző kormány utolsó hónapjaiban be is árazta az 
útvonal-kijelölést, méghozzá úgy, hogy túrakerékpáros-útvonal és lovastúra-útvonal 
kijelöléséhez a regisztráció 6000 forint egy BM-rendelet szerint, és egyébként 
kilométerenként 3000-be kerül, ha szíveskednek kijelölni az útvonalat, amerre szíveskednek. 
Tehát nyilván ezt a rendeletet is hatályon kívül kellene helyezni. 

Fontos a gazdasági környezeten kívül a vagyon. Tehát ma arról sincs tudásunk, hogy 
egyébként mi az az állami ágazati vagyon, milyen értéket képvisel, nemcsak a könyvekben, 
hanem valóságosan milyen értéket képvisel, ami kézben van.  

Három ló egy munkahely, az akkor, ha használatban van, ha áll úgy önmagában, akkor 
nem. Tehát itt a használati érték nagyon fontos. Ha használatban van, tényleges intenzív 
használatban, akkor teremthet. Egyébként ez a három ló egy munkahely igazsága 
kőkeményen igaz a lósportban, ott a használatban lévő ló biztos, hogy három munkahelyet 
teremt. 

Hagyományőrzés gyerekszemmel. Van egy társadalmi mozgás hála istennek, szóval 
nem lehet eltüntetni innen ezt az ügyet. A nyeregszemlére ebben az évben több mint hatvan 
helyszínről indulnak el. Egyébként besegítenek az útvonalhálózat kialakításába ingyen, 
bérmentve, GPS-sel rögzíti hatvan csapat az ország minden részéből azt, hogy ő hogyan jutott 
el lóháton Ópusztaszerre. Úgyhogy ezeket is mind próbáljuk felépíteni. 

A túraútvonalak. Ezek a főútvonalak azok, amelyekre rá kellene építeni a turisztikai 
terméket. Mondok egy példát, hogy mi a turisztikai termék és mi nem az. A löszös út, ami 
Debrecentől megy Nyíregyházáig, nagyon szép, de nem turisztikai termék. Ha ez a löszös út 
azt a nevet kapja, hogy a „marhatolvajok útja” - és akkor nem is hazudtunk, mert a lopott 
marhát ezen az úton hajtották az 1800-as években Debrecenből Nyíregyházára -, na ez már 
turisztikai termék. A jó isten lerakta az infrastruktúrát, egy kiváló löszös, lovagolható út. Most 
arról van szó, hogy azt hogy építjük fel, hogy töltsön el egy, kettő napot vagy egy hetet a 
marhatolvajok útján. Na erre már érdemes mozdulni. És így tovább, és így tovább. 
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A Natura-2000-re visszatérve, meg a túlkapások. A Hortobágyról kitiltottuk a lovat a 
nemzeti parkból. Azt nem nagyon vesszük számításba, hogy egyébként ott a flóra-fauna úgy 
alakult ki, hogy Debrecen város harmincezer patás állata taposta a gyepet egy kis időn 
keresztül, és ahol van egy védett növény, azt körbeveszik. A Bükkfennsíkon volt ilyen, kijött 
egy védett növény, hoppá, a ménes odaállt, elkeríteni, a növény meg ki is pusztult. Talán 
lehetett bontani a kerítést. 

Tehát vannak ilyen szemléletbéli problémák, ebben is kérem a bizottság támogatását. 
Nem akarom húzni az időt.  
Szívesen tennénk kötelezővé a lovaglást, de ez a magyar egy kuruc fajta, szóval ami 

kötelező, az nem megy. Nyilván nagyon szeretnénk - és ezzel zárnám - megőrizni tényleg az 
együttműködést, úgy látszik, a ló ebben is összehoz minket, tehát az együttműködést is 
összehozza a ló, és nagyon szeretném, hogyha ez az együttműködés megmaradna. A 
parlamentben van egy lovasklub is nagy létszámmal. Soha nem számoltuk azt, hogy melyik 
frakcióból hányan vannak ebben a lovasklubban. Nagyon szeretném, hogyha ezt az 
együttműködést a lovas ügyek kapcsán hosszú távon fenn tudnánk tartani a lovak érdekében. 

Köszönöm szépen a figyelmet, és kérem a program végrehajtásának figyelemmel 
kísérését. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Képviselő úr, köszönjük szépen. Sok sikert kívánunk a megvalósításhoz.  
Képviselőtársaim, akkor a felvetésem alapján, amelyhez úgy érzem, hogy a támogató 

nyilatkozatokat is megkaptam, a következő bizottsági ülésre hoznám azt a határozati 
javaslatot, amellyel a nemzeti lovasprogram megvalósulását támogatja a bizottság. 

Miniszterelnöki biztos úr, további sok sikert, és köszönöm szépen, hogy ilyen részletes 
tájékoztatást adott a bizottságunknak. A 3. napirendi pontunkat ezzel lezárjuk. 

Egyebek 

Egyebek között egy határozatot kell majd hoznunk. Vígh László kormánybiztos úr 
keresett meg azzal, hogy az Istvánmező-rehabilitáció kapcsán egy városépítészeti 
ötletpályázatot írnak ki, amelyre egy bírálóbizottságot szeretne felállítani, és ebbe a 
bírálóbizottságba kérte, hogy a parlament Sport- és turizmusbizottsága is delegáljon egy 
személyt. Miután a héten már elkezdi az ülését ez a bizottság, ezért szeretném, hogyha ma 
ebben a delegálásban döntés születne. Amennyiben a bizottság ebben támogat, akkor én 
örömmel veszek részt ebben, de miután folyamatosan ülésezik a bizottság, és egy póttag 
megválasztását is kérték, én erre Hadházy Sándor képviselőtársamat szeretném felkérni. 
Kérdezem, hogy van-e egyéb javaslat. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor megkérem 
alelnök urat, hogy a szavazás levezetésében segítsen. 

 
SZALAY FERENC (Fidesz): Aki egyetért azzal, hogy elnök úr legyen a teljes jogú 

tagja, illetve a póttagja Hadházy Sándor úr, az emelje fel a kezét. (Szavazás.) Egyetértettünk 
egyhangúlag. Jó munkát kívánunk, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Van-e az Egyebek között még valakinek 

felvetése, észrevétele? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor a bizottság tagjainak 
köszönöm a munkát. További szép és eredményes napot kívánok! 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 14 perc)  
 
 
 

Szalay Ferenc 

 

Bánki Erik 
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a bizottság alelnöke a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika  


