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Napirendi javaslat 
 

1. Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási 
együttműködés egyes szabályairól szóló törvényjavaslat (T/10238. szám, 
új/átdolgozott változat a T/9773. szám helyett)   
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

 

2. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a 
Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10239.szám)  
(Általános vita) 

 

3. Tájékoztató a Magyar Úszó Szövetség tevékenységéről, VB rendezési és 
sportágfejlesztési terveiről  
Előterjesztő: 
Gyárfás Tamás elnök, Magyar Úszó Szövetség  
Dr. Szabó Tünde főtitkár, Magyar Úszó Szövetség 

 

4. Tájékoztató a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség tevékenységéről, 
fejlesztési elképzeléseiről  
Előterjesztő: 
Dr. Kiss Ádám elnök, Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség  
Dr. Székely Mózes főtitkár, Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség 

 

5. Tájékoztató a sportösztöndíj rendszer átalakításáról  
Előterjesztő: 
Dr. Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár, EMMI  
Szekeres Pál helyettes államtitkár, EMMI 

 

6. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. Törvény és a budapesti 
Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai 
Központ integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10353. szám)  
(L. Simon László és Gulyás Dénes (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(Általános vita)  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Dr. Bohács Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke  
Lasztovicza Jenő (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Becsó Zsolt (Fidesz) 
Hadházy Sándor (Fidesz) 
Horváth Zoltán (Fidesz) 
Kovács Ferenc (Fidesz) 
Kovács Péter (Fidesz) 
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) 
Horváth András Tibor (MSZP) 
Pál Béla (MSZP) 
Dr. Varga László (MSZP) 
Szilágyi György (Jobbik) 
 
 

Helyettesítési megbízást adott 
Becsó Zsolt (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz) 
Kovács Ferenc (Fidesz) Horváth Zoltánnak (Fidesz) 
Révész Máriusz (Fidesz) Lasztovicza Jenőnek (Fidesz) 
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Horváth András Tibor (MSZP) dr. Varga Lászlónak (MSZP) 
Dr. Varga László (MSZP) Pál Bélának (MSZP) 
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Kanyó Lóránt főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Gyárfás Tamás elnök (Magyar Úszó Szövetség) 
Dr. Szabó Tünde főtitkár (Magyar Úszó Szövetség) 
Dr. Szaló Péter helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
Dr. Kiss Ádám elnök (Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség) 
Dr. Székely Mózes főtitkár (Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség) 
Dr. Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
Szekeres Pál helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
Gulyás Dénes (Fidesz) országgyűlési képviselő 
Benkóné Kiss Zsuzsanna főosztályvezető (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma) 

 



 5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 4 perc) 

Elnöki bevezető, napirend megszavazása 
DR. BOHÁCS ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, továbbiakban: ELNÖK: Jó napot 

kívánok! Üdvözlök mindenkit a bizottság ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság ülése 
határozatképes. Köszöntök minden megjelentet.  

Ismertetném a helyettesítéseket. Révész Máriuszt Lasztovicza Jenő úr fogja 
helyettesíteni, Tapolczai Gergelyt Kovács Péter, Bús Balázst Hoffman Pál, Becsó Zsoltot 
Hadházy Sándor, Kovács Ferencet pedig Bohács Zsolt fogja helyettesíteni. (Pál Béla: Rögtön 
nekem is lesz egy helyettesítésem, most fogják írni a meghatalmazást.) Jó, kit fogsz 
helyettesíteni? (Pál Béla: Varga Lászlót.) Varga Lászlót helyettesíti. 

Még egyéb? Ha nincs, akkor a napirenddel kapcsolatosan teszem föl a kérdést, illetve 
van egy javaslat. Annyival egészíteném ki az előterjesztést, hogy a Világörökség és budapesti 
Istvánmező rehabilitációs programjáról szóló T/10353. számú, jelenleg 6-os napirendi 
pontként szereplő törvényjavaslat tárgyalását előrehozhassuk, amennyiben megérkeznek az 
illetékes úriemberek. Ez a kiegészítés lenne, aki ezzel egyetért, illetve az egész napirenddel, 
az kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) Egyhangúnak látom. 

Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés 
egyes szabályairól szóló törvényjavaslat (T/10238. szám, új/átdolgozott változat a 
T/9773. szám helyett) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatása) 

Soron következik az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási 
együttműködés egyes szabályairól szóló törvényjavaslat módosításáról szóló T/10238. számú 
törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok tárgyalása. 

Üdvözlöm a kormány képviseletében megjelent Kanyó Lóránt István főosztályvezető-
helyettes urat és Miavecz Adrienn osztályvezető asszonyt a Nemzetgazdasági Minisztérium 
részéről. 

Az ajánlástervezet új változatának 2-es pontjában Tóth Csaba és képviselőtársai 
indítványt terjesztettek hozzá. Kérdezem a kormány álláspontját ezzel kapcsolatosan. 

 
KANYÓ LÓRÁNT ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszöntöm a tisztelt 

bizottságot. A tárca álláspontja az, hogy támogatjuk ezt a benyújtandó bizottsági módosítót. 
 
ELNÖK: Bocsánat, elnézést, ez még nem a bizottsági módosító javaslat, ez a második 

pontjához került benyújtásra, mindjárt mondom, hogy mi az, amit szeretnének. 10-re emelnék 
fel a bontatlanul tárolható 2 liter alatti kiszerelésű alkoholtermék számát a vendéglátóhelyen. 
Ugye?  

 
KANYÓ LÓRÁNT ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Bocsánat, ezt az 

indítványt nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Bizottság részéről kíván-e valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Parancsolj. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Csak két mondat. Végül is sajnáljuk, hogy a kormány ezt nem 

támogatja, teljesen helyesnek tartjuk az 5-5 literes szabályt, de azért nyújtottuk be, vagy 
nyújtották be képviselőtársaim ezt a módosítót, mert a 10-10 liter, ha már megnyitják ezt és 
van rá lehetőség, akkor ez szabadabb legyen, de természetesen elfogadható számunkra az 
eredeti is.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Egyéb hozzászólás, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Hogyha nincs, akkor 

szavaznánk erről az előterjesztésről. Ki ért egyet azzal, hogy benyújtásra kerüljön ez a 
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módosító javaslat. Aki igen? (Szavazás.) 3 igen. Aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) A 
bizottság egyharmada sem támogatja, úgyhogy nem került támogatásra. 

Van előttünk egy bizottsági módosító javaslat, kezdeményeznénk, hogy a bizottság 
benyújtson ehhez a törvényjavaslathoz. Itt van előttünk, ezek technikai jellegű módosítások, 
ez szövegpontosításokat tartalmaz, ezért javasolnánk, hogy ez benyújtásra kerüljön a 
törvényjavaslathoz. Kérdezem a kormányt, nyilatkozzon. 

 
KANYÓ LÓRÁNT ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A benyújtását 

támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A módosító javaslattal kapcsolatosan a bizottság részéről 

kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor szavazunk róla. Ki az, aki 
támogatja a benyújtását? (Szavazás.) Egyhangú, köszönöm szépen. 

Amennyiben nincs hozzászólás a napirendi ponthoz, akkor a tárgyalást lezárom, 
kormány képviselőinek megköszönöm a megjelenést, köszönöm szépen, további jó munkát 
kívánok. 

Elnézést, szeretném megkérdezni, hogy a Belügyminisztérium államtitkárságáról van-e 
valaki? Dr. Szaló Péter, dr. Hajnóczy Péter? (Nincs jelzés.) Akkor egyelőre 2-es napirendi 
pontot átugorjuk, megyünk a 3-as napirendi pontra. 

Tájékoztató a Magyar Úszó Szövetség tevékenységéről 
Soron következik a Magyar Úszó Szövetség tevékenységéről szóló, illetve a vb-

rendezési és sportágfejlesztési tevékenységről szóló tájékoztató. Előterjesztők képviseletében 
köszöntöm Gyárfás Tamás elnök urat, láttam már az előbb itt igen, dr. Szabó Tünde főtitkár 
asszonyt. (Dr. Szabó Tünde: Hoztunk anyagot, a kolléganő kiosztja.) Természetesen, segíteni 
fogunk, csak nyugodtan. Kicsit gyorsabban haladunk, mint terveztük, de gondolom, nem nagy 
baj. Mindjárt lesz egy kis segítség is. (Rövid szünet.)  

Még egyszer köszöntöm a megjelenteket. Megkaptuk az írásbeli tájékoztatót, én annyit 
kérnék szépen, hogy egy rövid kiegészítéssel, amennyiben szóban kívánják ezt kiegészíteni, 
azt követően történnek a kérdéskörök, majd azt követően pedig a válaszadásra megadnám a 
lehetőséget. Nem tudom, hogy ki fogja kezdeni, átadom a szót.  

Köszönöm szépen. 
 
GYÁRFÁS TAMÁS (Magyar Úszó Szövetség): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

bizottság! Köszönjük, hogy ezt a lehetőséget biztosították számunkra. 
Két témánk van, az egyik a 2021. évi úszó világbajnokságra való pályázatunk, másik 

pedig a sportág fejlesztési programja. A világbajnokság témaköréről én szólnék, Szabó Tünde 
főtitkár asszony pedig a sportágfejlesztési programról. 

A világbajnokságra a pályázatot mintegy két évvel ezelőtt hirdették meg, a döntés 2013. 
július 19-én lesz Barcelonában. A pályázati anyagunk ez év április, én mindig 1-jét mondok, 
itt megmondom a valóst, tehát 3-án utazunk, 4-én kell leadni. Azért mondok 1-jét, hogy senki 
ne késlekedjen. 

A pályázatra, hogy indulhatunk, miniszterelnök úr adta meg az engedélyt durván két és 
fél héttel ezelőtt, mint ahogy az a sajtóban is megjelent, tehát ha úgy tetszik, akkor másfél év 
hátrányban vagyunk a további pályázókkal, Dél-Koreával, Kínával, Japánnal és az Egyesült 
Arab Emirátussal szemben. 

A felkészülésre is rövidebb idő van, de azt hiszem, azt hisszük, a sportág, de talán 
mondhatom, az egész magyar sport óriási lehetőség előtt áll, mert ha van pályázat, akkor lesz 
uszoda. Ezt tapasztaltuk 2006-ban, amikor az úszó Európa-bajnokságot rendeztük a Margit-
szigeten, akkor rohammunkával felépült a Szécsy Tamás 50 méteres medence és a műugró 
torony. Hiszem azt, vagy úgy érzem, hogyha Magyarország elnyeri a világbajnokság 
rendezésének a jogát, akkor felépül az a hőn áhított úszókomplexum, amelyről áhítozunk sok 
évtized óta. 
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Aligha kell bemutatnom a magyar úszás, vízilabda, de talán most már a nyíltvízi úszás 
eredményeit, olimpiai bajnokok sokaságával rendelkezünk.  

A pályázathoz szükség van a kormánygaranciára, szükség van az uszodaépítés 
garanciájára, a rendezés garanciájára, a vízumgaranciára, az adóügyi garanciákra, a biztonság 
garanciájára, és ez ügyben örömmel és nagyon jó érzéssel mondhatom el, hogy 
miniszterelnök úr pozitív szavai után azonnal mindenki partner lett. Már Tarlós Istvántól, a 
főpolgármestertől megkaptuk a garanciát, megkaptuk Vígh László kormánybiztos úrtól, 
Simicskó úr minden tárgyaláson, most Szekeres Pali barátom van jelen a sportot felügyelő 
államtitkárság részéről. Tehát mindenki partner, és egy rohammunka közepette kívánunk 
eleget tenni a követelményeknek. 

A nehéz viszonyok ellenére, hogy két és fél hetünk volt, mígnem mondjuk Dél-Korea 
már másfél éve nincs olyan esemény, ahol ne kampányolt volna, fogadások tömegét adta a 
londoni olimpián, Isztambulban a rövidpályás vb-n vagy Moszkvában, tehát mi megpróbáljuk 
menteni a menthetőt. 

Miniszterelnök úr személyesen valóban exponálta magát, és fogadta már Paolo Barellit, 
a FINA főtitkárát, aki pont a LEN Bureau ülésén, Európai Szövetség elnökségén itt volt 
Budapesten múlt héten, és személyesen fogadta. A Nemzeti Sport is beszámolt erről, meg a 
Magyar Televízió, aki szintén partner.  

Csöppnyi előnyünk, hogy a FINA-ban, tehát a döntéshozó 22 tagú bizottságban magyar 
tag is van, most nem szerénytelenkedem itt, tehát személyemben. Egy szavazatunk biztos 
lesz, bár titkos a szavazás, kérem, ne terjesszék, mert nem illő elmondani. 

Arra törekszünk, hogy Európa mellénk álljon, tehát ez egy nagy háttér, mert Európának 
velem együtt összesen 6 tagja van, de konzultálunk az afrikaiakkal, ázsiaiakkal, Amerika, 
Ausztrália. Tehát jó az emberi kapcsolat, és sokat számít, mert nagyon fontos a pályázat, mert 
meggyőződésem, ahogy az lenni szokott, nagyon fontos az emberi kontaktus. Ez hiányzott 
egyébként, én már ezen bizottság előtt egyszer voltam, remélem, ez most nem rossz kabala, 
amikor a horvát-magyar labdarúgó EB pályázatot vezettem, és ott nulla szavazattal kerültünk 
ki. Annál már jobbak leszünk az egy szavazat révén, de hiszem azt vagy vallom, és a többiek 
is így látták, hogy nem a pályázati anyaggal volt baj, hanem a diplomáciai háttérrel. Sajnos 
Szepesi Gyuri bácsi óta a FIFA-ban vagy az UEFA-ban nincs olyan pozíciónk, amely 
elengedhetetlen egy ilyen döntés elősegítése érdekében. 

Miniszterelnök úr vállalta, hogy amennyiben remény van a győzelemre, akkor 
személyesen vezeti majd a prezentációt Barcelonában. Ez még inkább növeli a 
felelősségünket, és végezetül annyit mondanék el, hogy nagyon-nagyon kérem, hogy ez egy 
egységes akarat gyanánt testesüljön meg. Mert a világbajnokság, mondják, és remélem, az 
elfogultság mondatja velem, az úszó, vízilabda, a nyíltvízi, műugró és műúszó világbajnokság 
a nemzetközi értékrendben vagy az olimpiát, labdarúgó világbajnokságot és még az atlétikai 
vb-t, tehát az olimpiai sportágak közül a legtöbb nézőt vonzza. 3,7 milliárd ember látta a 
sanghaji közvetítést, a legutóbbi világbajnokságot, a ’11. évit, előtte csak 3 milliárd 640 
millióan látták a római világbajnokságot. 

Óriási idegenforgalmi hozadéka van, lévén, hogy most már a világbajnokságot együtt 
kell rendezni a Masters-szel, tehát az öregfiúk vb-vel. Ez kajak-kenuban is nagyon népszerű, 
ezt a világbajnokunk tudja, tehát most a kettő egymás után következne. Durván 40 ezer 
emberrel lehet számolni, a Master-ért fizetnek a résztvevők a rendezési jogért, kalkulációink 
szerint, ez eleve egy hatalmas bevétel. Nem beszélve, ezt a Forma 1-ből tanultam, hogy az 
adóvonzata, a turizmus, a szállodaelfoglaltság és ilyen vonatkozásban ez milyen nagy érték.  

A segítség, ha lehet ilyet kérni, hogy arra törekszünk, hogy bár a kormányzat minden 
pénzt megad, ezt miniszterelnök úr mondta, hogy inkább többet kérjünk, mint kevesebbet. Ezt 
Szekeres Paliék jól tudják, itt a kalkulációban. Ennek ellenére nem kaptunk, de nem is kértünk 
egy forintot sem, mert azt szeretnénk, ha a pályázatot minél olcsóbban oldanánk meg. mert ne 
az legyen, hogy hatalmas pénzt ráfordít az ország, a kormányzat, és aztán netán sikertelenül 
térünk haza. Ez minden szempontból igény és követelmény, de itt is élvezzük a támogatást. 
Azt kérem, hogy amennyiben mód van rá, meg cégek is fölvonultak mögöttünk, hogy például 
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a Magyar Turizmus Zrt., mert pont ezen bizottság fennhatósága alatt funkcionál, hogy segítse 
elő, hogy legalább azok a cégek álljanak a pályázat mögé, akikre ilyen értelemben 
számíthatunk, hiszen ez számukra is óriási előnyt jelent. 

Hosszan lehetne erről még beszélni, de inkább itt abbahagyom, mert elnök úr már az 
órára is nézett teljes joggal. Ha bármi kérdés van, akkor e tárgyban is készséggel állunk 
rendelkezésre. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, akkor tovább megadnám a szót. 
 
DR. SZABÓ TÜNDE (Magyar Úszó Szövetség): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Az úszóink tavalyi évben egy fantasztikus olimpiai ciklussal zártak. Ez a sikeresség egy 

jól képzett és céltudatos edzői teamnek a munkájával és a tehetséges versenyzőkkel, 
szövetségi hátterekkel, és nem utolsó sorban az állami támogatással valósulhatott meg, 
amelyet ezúton is köszönök minden sportvezetőnek és önöknek is, hogy egy fantasztikus 
eredményességet és ugyanúgy fejlődést is tudunk felmutatni. 

A közelmúltban a kormány vezetősége és a sportvezetők felmérték a sportági 
szakszövetségeknek a helyzetét, és az esetleges problémákról is szó volt. Többek között elnök 
úrral és jómagam miniszterelnök úrral, kormányvezetőkkel, állami vezetőkkel és 
sportvezetőkkel egyeztettünk az esetleges lehetőségekről. Felmértük a helyzeteket, és ennek 
megfelelően kidolgoztuk a sportágfejlesztési koncepciónkat, ami több programból is áll. A 
minden gyermek tanuljon meg úszni programból elsősorban, és az erre épülő akadémiai 
koncepciónkról is majd szót fogok ejteni.  

A minden gyermek tanuljon meg úszni program azt jelenti, hogy az iskoláskorú 
gyermekek egyesületi kereteken belül foglalkoztatott, szakképzett edzők irányításával 
tanulnak meg úszni akár tanórán belüli, akár tanórán kívüli foglalkoztatás keretén belül. És 
azon túl, hogy az országos lefedettséggel régiókra bontva területeket egy évben akár több ezer 
gyermek is meg fog tanulni úszni, lehetőséget adunk a hátrányos helyzetű gyermekek részére 
és a fogyatékkal élő gyermekek részére is a sportolásra. Mint tudjuk, hogy a sportoló 
gyermekek egészségesebbek, jobban is tanulnak, így ehhez a programhoz akár hozzá is 
csatlakozhatna az oktatás és az egészségügyi tárca is. Mi ezt nagyon szeretnénk, hiszen 
mindig arról volt szó, hogy a sport, az egészségügy és az oktatás is egy célért kell, hogy 
dolgozzon. 

A program ezeken kívül lehetőséget biztosít az uszodai létesítmények kedvezőbb 
fenntartásához, fejlesztéséhez, később pedig új tanuszodák is épülhetnének. Ezen is 
dolgozunk. Egy pontos és hiteles kimutatást fogunk adni a közeljövőben, hogy már meglévő 
uszodák hol vannak országos szinten, és a szükséges létesítmények helyzetéről is szeretnénk 
egy pontos képet feltárni. A programmal biztosíthatjuk a sportágunk utánpótlásbázisát, sőt 
mint alapsportág, további sportágaknak is fogunk tudni adni versenyzőket, hiszen nagyon sok 
világklasszis sportolót adtunk már úgymond Magyarország sikerességéhez. 

Ezen kívül nagyon fontos a szakemberképzés. Ezt a teendőnket a TF-fel szorosan 
együttműködve látjuk el, és erre épül a képzési akadémiai programunk. Ezt egy szakmai 
kiválasztással, iskolai osztályokkal, esetlegesen sportiskolákkal fogjuk megvalósítani. Már 
jelenleg is vannak ilyen bázisaink, azok mintájára fognak megalakulni az országos bázisok, 
hogy a szakma mindent meg tudjon valósítani, amilyen célokat ki fog tűzni. Egyébként 
Debrecenben van már működő bázisunk, és Kőbányán, ezek mintájára fogjuk kialakítani. 

Mi szeretnénk kérni a tisztelt bizottságot, hogy támogassa azt a kérésünket, hogy 
teremtse meg a törvényi hátterét annak, hogy állami forrásból történő úszásoktatásokat 
kizárólag szövetségünk által ellenőrzött és egyesületi kereteken belül működő szakemberek, 
edzők végezhessék. Ez nagyon fontos, hiszen a programunkat elsősorban így tudjuk 
megoldani, és így tudjuk kizárni a rendszerből a kóklereket is.  

És végezetül, hogy ne húzzam az időt, a programunkkal, amelyben nagyon segíti a 
fejlődést akár a családoknak, akár az egyesületeknek, iskoláknak, létesítmény-fenntartóknak, 
és önkormányzatoknak is nagyon sokat fogunk tudni segíteni. És emellett a Magyar Úszó 
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Szövetség pár év alatt egy olyan új utánpótlásbázist fog tudni felmutatni, amiben jelenleg 5 
ezer fős a leigazolt sportolóink száma, pár év alatt akár a duplája is lehet, és emellett a fő 
célunk, hogy minden iskoláskorú gyermek tanuljon meg úszni. 

Ennyi röviden, köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatót, kiegészítéseket, és akkor azt tervezzük, hogy 

egykörös kérdések lennének, és a kérdéseket meghallgatva utána kérem válaszolni, jó? 
(Jelzésre:) Pál Béla, parancsolj. 

 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönjük szépen a tájékoztatót és jó munkát kívánunk az úszó 

szövetségnek mind a vb-rendezéshez, mind pedig a sportágfejlesztési terveihez. 
Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen a bizottság teljes körű támogatását élvezi 

majd. Egy kérdésem lenne arra vonatkozóan, hogy biztatták is a bizottságot az anyagban, a 
sportágfejlesztési program célú anyagban, amelyben azt írták, hogy az adatállomány 
benyújtásával a kormány és bizottság segítségét és támogatását kérik a létesítmények 
megvalósításával kapcsolatban. 

Két kérdésem lenne. Az egyik, hogy a szakmai területi régióknál fel van sorolva a 
Közép-Dunántúlon Fejér, Komárom, Veszprém megye nagyon helyesen, és régiós 
központként Székesfehérvár, Dunaújváros. És innen hiányzik Balatonfűzfő, a Balaton 
Uszoda, már képviselőtársaim is tudják, hogy biztos, hogy meg fogom ezt említeni, amelyben 
Lasztovicza Jenő képviselő úr biztos, hogy támogatni fog. Ezt azért is kérdezem, mert 
Balatonfűzfő sajátos helyzetet foglal el a Balaton Általános Olimpiai Központ részeként. 
Rengeteg gyereket oktatnak ott, és az sem titok, hogy a sportág felkészülési terveiben ezt 
gyakran igénybe veszik akár az olimpiai felkészülésnél. Szeretném kérdezni, hogy miért 
maradt ki vagy lehetőség van-e arra, hogy ezt bevegyék annál is inkább, mivel miniszter úr 
éppen most a napokban válaszolt meg egy kérdésemet azzal, hogy be fogják nyújtani az 
uszoda fejlesztésére vonatkozó pályázatot a Környezet és Energia Operatív Programban. Van-
e arra lehetőség tehát, hogy ez az úszó szövetség terveiben is szerepeljen, hiszen egy meglévő 
uszodáról van szó, amely jelenleg is nagyon fontos szerepet játszik az utánpótlás-nevelésben 
és a versenyzők felkészítésében is. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Szalay Ferenc. 
 
SZALAY FERENC (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Főtitkár Asszony! 
A vb kapcsán azt gondolom, hogy teljes egyetértés lesz, nem gondolom, hogy bárki 

ellene szólna annak, hogy ez a nagy verseny megrendeződhessen Magyarországon. Én is 
inkább a szakmai program kapcsán kérdeznék. 

Az úszó akadémia mit takar, tehát mit jelent az, hogy akadémiai képzés az úszásban. A 
másik pedig, hogy az edzők, minősített edzők, a testnevelési egyetem által képzett edzők, 
gondolom, akik részt vennének ebben az úszó programban, hogy minden gyermek tanuljon 
meg úszni. A többi főiskola, akik tanárképzéssel foglalkoznak, szintén foglalkozik 
edzőképzéssel, gondolom, hogy őket is be lehet kapcsolni. 

A testnevelő tanárok kapnak valamit, ha nem is edzői képesítésük lesz a testnevelő 
tanároknak, de valami szakirányú van. Hogyha úszással foglalkozhatnak, akkor őket lehet-e 
használni ebben a programban. Illetve az önkormányzatoknál milyen együttműködés indult el, 
mert hiszen több önkormányzatnál régóta működik a tanítsuk meg a gyerekeket úszni 
program. Tehát nem egy újdonság, de lehet, hogy együtt, közösen jobban és hatékonyabban 
lehet ezt csinálni. 

A létesítményfejlesztés kérdésében lehet, hogy érdemes kapcsolódni a különféle 
környezetvédelmi programokhoz, hiszen ezeknek az uszodáknak a legnagyobb baja az, hogy 
nehéz működtetni, nehéz üzemeltetni, de hogyha a különféle megújuló energiákkal 
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kapcsolható fűtési rendszerek kialakíthatók, lehet, hogy érdemes közben gondolkodni egy 
ilyen program kapcsán a környezetvédelmi lehetőségeken. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Hoffman Pál. 
 
HOFFMAN PÁL (KDNP): Köszönöm szépen. Én a kérdésemet az úszásoktatás 

egyesületi keretekben témában vetem föl. Szerintem jó lenne részletesebben hallani róla, 
ugyani tapasztalom, hogy kiváló úszók végeznek, folytatnak úszásoktatást vállalkozói alapon. 
Nálunk például Zubor Attila évek óta. Mi lesz az ő sorsuk, és milyen egyesületi keret az, 
amibe nekik bele kellene kényszerülni? 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még valakinek kérdése? (Nincs jelzés.) Hogyha nincs, akkor 

válaszadásra megadnám a szót, jó? 
 
DR. SZABÓ TÜNDE (Magyar Úszó Szövetség): Ebben Laci bácsi is fog nekem 

segíteni. A balatonfűzfői terület természetesen, már én bele is írtam az anyagomba, úgyhogy 
számolunk vele abszolút mértékben. Már el is indult ott a bázis felmérése, hogy milyen 
egyesületek működnek a környéken. Úgyhogy azt a balatonfűzfői uszodát nagyon fontosnak 
tartjuk. Nagyon sokat járunk edzőtáborokba, de ott vannak különböző bázisaink is, úgyhogy 
oda fogjuk csoportosítani úgymond az egyesületeket, és így tudjuk segíteni majd az uszodai 
létesítményt kihasználásában is tehát így abszolút mértékben. Innen kimaradt, valójában oda 
fogjuk tenni régióközpont Székesfehérvár, Dunaújváros és Balatonfűzfő. 

A következő kérdés az volt, lehet, hogy nem sorrendben fogok menni, képzési 
akadémiai program mit takar. Ennél elsősorban már az iskoláskorú kiválasztott gyermekekre 
kell gondolni. Mi nagyon szeretnénk azt, hogy általános iskolában is már úgy 
foglalkozhassunk úgymond a gyerekekkel, hogy külön kikérőt ne kelljen nekik írni, úgy 
legyenek az oktatások 10 órától 14 óráig, vannak most Budapesten is, már találtunk olyan 
iskolákat, de vannak vidéken is, ahol úgy rendszeresítik az órákat, hogy mondjuk két hétig 
tanulnak, egy félév és levizsgáztatják, igen, sporttagozatos iskolákra gondolunk elsősorban. 
Nagyon jó lenne olyan bázisok, hogy akár kollégiummal. Most azt nézzük meg, hogy a 
területeken óvodáktól, iskoláktól, gimnáziumtól, főiskolától kezdve minden egy helyen 
legyen. Tehát mi így képzeljük el a képzési akadémiai programot. 

 
GYÁRFÁS TAMÁS (Magyar Úszó Szövetség): Nem akarom Tündétől elvenni a 

szerepet. Nagyon, nagyon, nagyon exponált kérdés a képesítés, hogy kik oktassanak. 
Messzebbről indulunk. Olaszországban, pont, aki itt volt, a LEN elnöke, a legtöbb pénzt a 
szövetség abból kapja, hogy abból mondjuk licencet ad azoknak, akik oktathatnak. És a body 
guardok is, tehát a tengerparton vagy a Balatonon esetünkben, akik felügyelhetik az emberek 
épségét, illetve oktatnak, de ugyanúgy, ahogy Zubor Attila vagy bárki más, azoknak van egy 
hivatalos engedélyük, amit 10 euróért váltanak ki, de ebből „milliárdos” az olasz szövetség, 
mert olyan sokan ma ebből élnek.  

Így van ez Magyarországon is, csak nem kérnek tőle semmi papírt, és nekünk 
elmondták, hogy ehhez törvény, rendelet kell. Tehát ha valamit kérhetünk egyrészt, 
legkevésbé a Magyar Úszó Szövetség hozadéka érdekében, hanem mindenekelőtt, hogy itt 
legyen egy minimum vizsga. Mert olyanokra tanítanak, azok tanítanak úszni, aki talán még 
úszni sem tudnak, de ebből nagyon jól meg lehet élni. Tehát ha ezt rendeznék, akkor a 
szövetség is jól jár, szakmailag is garantált, és egy előrelépés lenne. Tehát ezt mondanám el. 

És akkor, ha már nálam van a szó, akkor a vb-t illetően azért annyit még el kell 
mondanom, mert azért itt közben átgondolva, hogy mit hagytam ki. Tehát amikor minket 
támogatnak itt, a Magyar Olimpiai Bizottság Borkai Zsolt vezetésével, nemcsak Simicskó 
úrék csapata maximálisan partnerünk, mi több a bizottságnak is köszönöm, mert amikor 
Szalay Ferenc elnökként fogadott még bennünket egykor, akkor sok-sok megannyi 
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megnyilvánulása segítette elő azt a kormányzati viszonyulást, amelynek eredményeként most 
itt lehetünk. 

És akkor valóban a zárás, hogy nekünk az a taktikánk, ezt is el kell mondanom, hogy 
szerény véleményem szerint semmi esélyünk nincs Kína, Japán vagy az Egyesült Arab 
Emirátussal szemben, mert egy ekkora makettel fogunk, csak fektetve, csak főleg, hogy 
kicsorog a víz, mutatjuk meg, hogy mekkora uszodánk lesz, nézzetek a táblára. Kész 
uszodával rendelkeznek, olyan feltételrendszerrel, és nekem azt kell sulykolnom, hogy 2021-
ben gazdaságilag messze túlnőjük Kínát, Japánt és az Egyesült Arab Emirátusokat, mert ezek 
az országok gazdaságilag ma kecsegtetőbbek, talán árnyaltan fogalmaztam a FINA számára, 
ismerve a magyar feltételeket, de bízom magam is abban, hogy ez a fejlődés ’21-re olyan 
érzetet kelt, hogy garantált és elősegít bennünket.  

Ennyit szerettem volna, tehát azt akarjuk elérni, hogy lépjenek vissza, mert kollegiális 
alapon Kína, Japán, Dél-Korea, Emirátusok szintén képviseltetik magukat a szervezetben, 
tehát a vágyunk, hogy csak Dél-Korea és Magyarország jelentkezzen. 

 
ELNÖK: Kérem, hogy ami kérdésre nem volt válasz, arra válaszoljanak. 
 
DR. SZABÓ TÜNDE (Magyar Úszó Szövetség): Igen, még néhány kérdés fennmaradt. 

Tehát a sportágfejlesztési programot mi úgy gondoljuk, hogy elsősorban Magyar Úszó 
Szövetség tagságával rendelkező egyesületek lennének benne. Zubor Attila egyébként, 
hogyha belép és regisztrál úgymond a MÚSZ-nál, csak egy példa, természetesen abszolút ő is 
edző és szakedző is lehetséges, ilyen képesítése is van és többen vannak ott az egyesületben is 
aktívan dolgozó szakemberek. Mi szívesen látjuk, sőt nagyon-nagyon szeretnénk, hogy még 
több tagunk legyen, még több csoportjaink lennének. Nagyon sok az olyan egyesület, akik 
nem tagjaink. Nekünk van egy úszórendszerünk, egy versenyrendszer, és ha a megyéket 
nézzük, én Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből származom, és tudom azt, hogy ott kettő darab 
egyesületünk van, és közben van vagy 15. Tehát nem a MÚSZ-nak a tagjai, és mi szeretnénk 
ezáltal úgymond egy kiválasztásos rendszerben. Csak úgy tudnak azok a gyerekek bekerülni 
úgymond abba rendszerbe, ha a mieinkben elindulnak. Nem tudnak így elindulni. Tehát mi 
már a leigazolásokat ezzel a sportágfejlesztési programmal fogjuk támogatni, hogy 
leigazoljanak, és kedvezőbbé tesszük azt, hogy a tagjaink legyenek. Pályázatokat indítunk, 
tehát mindent visszakapnak az egyesületek, ami ezelőtt nem volt példa. Úgyhogy 
mindenféleképpen csak MÚSZ tagok lehetnek a sportágfejlesztési programban a 
kedvezményezettek, igen. 

A testnevelő tanárokra visszatérve, természetesen szeretnénk őket bevonni a programba, 
bele is kell, hiszen hogyha tanórán belüli vagy kívüli foglalkoztatásról van szó, akkor nekik 
mindenről kell tudniuk, de elsősorban edzői képesítéssel kell rendelkezzenek, mégpedig 
úszásoktatási képesítéssel. Volt egy kérdés, hogy a TF-en kívül más oktatási intézmény is 
bekapcsolódhat-e, természetesen be tud kapcsolódni. Mi nagyon szorosan közreműködünk a 
TF szakmai úszás tanszékével, akik segítenek nekünk mindenben. 

Úgyhogy létesítmény-fejlesztés, most elindult egy olyan kérdőív, minden megyei jogú 
polgármester megkapta, hogy segítsen nekünk abban, hogy a megyében milyen létesítmények 
vannak, és nagyon szeretnénk azt, hogy egy pontos képet kapjunk. Senki nem tud jelenleg 
Magyarországon egy olyan térképet letenni, hogy hol van tanuszoda 25-ös, 33-as, 50 méteres, 
hol van szükség a lakosság számához viszonyítva, de mi ezt meg fogjuk tenni, és 
remélhetőleg hogyha azt mondjuk, hogy kell egy tanuszoda, akkor az már EU-s szempontok 
szerint környezetkímélő, és minden energiát hasznosítani tudunk.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még Szekeres Pálnak megadnám a szót. 
 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! 
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Először én is szeretném megragadni az alkalmat, hogy gratuláljak a kitűnő 
előkészületekhez, és természetesen mi is ugyanúgy hajlandók vagyunk éjjel-nappal dolgozni, 
ahogy a szövetség munkatársai, hogy ez egy sikeres pályázat legyen. 

A sportágfejlesztési koncepcióval kapcsolatban szeretnék néhány gondolatot elmondani. 
Egyrészről úgy gondolom, hogy nagyon igaz a közmondás, hogyha az ember nem tudja, hogy 
merre akar hajózni, akkor semmilyen szél nem jó neki. Tehát nagyon fontos, hogy minden 
sportágnak legyen koncepciója, viszont most van egy olyan feladat, hogy a 16 kiemelt 
sportágnak el kell készítenie egy koncepciót ahhoz, hogy egy komoly sportágfejlesztési 
koncepció alapján 2020-ig megfelelő támogatásban részesüljön vagy a sportág fejlődjön. 
Tehát ezeket a sportágfejlesztési koncepciókat a Magyar Olimpiai Bizottsággal közösen 
átvizsgáljuk, és meg fogjuk tenni az észrevételeket ezzel kapcsolatban. Nyilvánvalóan az 
úszósport egy olyan koncepciózusan gondolkodó sportág, hogy nagy valószínűség szerint 
ezzel nem lesz semmi gond, de ameddig ezt a munkát nem végeztük el, addig érdemben nem 
mernénk erre reagálni, csak azt mondani, hogy természetesen ez az irány jó és helyes.  

A másik, hogy vannak olyan sportágak, amelyeknek van olyan civilikum része, amelyik 
nem integrálódik bele a sportágba. Talán nagyon jellemző mondjuk például ez a tenisz 
sportágban ez, ahol nagyon sok helyen oktatnak tenisz sportot és nincs kapcsolatban a 
szövetséggel. Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy az úszóoktatást és a Magyar Úszó 
Szövetséget hogyan lehet összekapcsolni, hogyan lehet a rendszerben még további 
minőségbiztosítást belevenni, de jelen jogszabályok szerint sem oktathat úszást az, akinek 
nincsen ilyen típusú végzettsége. Ezt is a Magyar Olimpiai Bizottsággal egyeztetve meg 
fogjuk vizsgálni, és amennyiben szükség van rá, akkor a jogszabály-előkészítő javaslatokat 
természetesen ide fogjuk hozni a bizottság elé. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást, illetve a válaszokat, a napirendi pont 

tárgyalását lezárom, megköszönöm vendégeinknek, hogy itt voltak és további sikeres munkát 
kívánok. 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni 
Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10239. szám) (Általános vita) 

Visszatérnénk a 2-es napirendi ponthoz, akkor a Balatonnal kapcsolatos kérdéshez, 
hogyha itt vannak a kormány képviseletében. Soron következik a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési 
Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról szóló T/10329. 
számú törvényjavaslat tárgyalása.  

Annyit kérnék szépen, hogy a kormány részéről Babos Erika, dr. Szaló Péter helyettes 
államtitkár és dr. Hajnóczy Péter főosztályvezető urakat köszöntöm. Önöké a szó. 

Dr. Szaló Péter helyettes államtitkár tájékoztatója 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság!  
Annyit szeretnék a javaslathoz előrebocsátani, hogy most nem a törvényben előírt 

rendszerszerű felülvizsgálatról van szó, amikor a terv egésze megváltozik, hiszen nem 
nyúltunk magához a tervlapokhoz, az egyes területfelhasználási elemek besorolásához, a 
Balaton térszerkezetéhez, hanem néhány viszonylag apróbb szabályt szeretnénk módosítani, 
rugalmasabbá és életszerűbbé tenni a szabályozást.  

Különösen az önkormányzatok oldaláról merül föl elsődlegesen, hiszen az elmúlt 
felülvizsgálat során 22 település csatlakozott a kiemelt üdülőkörzethez. Ők akartak 
csatlakozni. Az országgyűlés előírta, hogy 4 éven belül akkor módosítsák a településrendezési 
terveiket, vegyék figyelembe a Balaton törvény előírásait. 
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Sajnos ennek nem tudott 7 település eleget tenni, a határidő lejárt decemberben, 
ugyanakkor szükségesnek tartjuk a teljes körű módosítást, ezért erre további két év határidő-
módosítást kérünk. 

Másik pedig a Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési Programja. Nagy változás 
történt ezen a téren, hiszen az ágazat módosította a szabályait, lehetővé tette, hogy az egyedi 
kistisztítókkal jóval olcsóbban és kedvezőbben helyben, adott esetben 2-3 háznak a 
szennyvizét kistisztítókkal tisztítsák meg, így lehetővé válik az építés az adott területeken. A 
vitaprogramok elkészültek, sikeresen vizsgáztak, ugyanakkor részben a szennyvíz 
agglomeráció felülvizsgálata miatt is még 23 településnek a hasonló problémáját kell 
megoldani, ami elég jelentős, 1,3 milliárd forintos igényt jelent, amit ezen az időn belül nem 
tudott a kormányzat, sem az önkormányzati kör teljesíteni, ezért kérjük ennek kitolását 2018. 
december 31-ig.  

Egy apró módosítás, az építési törvényt módosította tavaly az országgyűlés, a 
fogalmakat akartuk összhangba hozni, illetve olyan ellentmondásokat tapasztaltunk, amik a 
nagyon jó szándékú szabályozásból származnak, de a több szabályozás együtthatása 
következtében nehéz helyzetbe hozták az önkormányzatokat. 

Ilyen például az erdőterületekre vonatkozó szabályozás, ahol a területrendezési terv 
erdőterület kategóriáján belül, beleértve a tervezett rendelkezést, azok 95 százalékát a 
településrendezési tervben is erdőként kell kijelölni. Na most olyan településeken, ahol 
egyébként kicsi az erdő, tehát 3 hektár van, és 50 hektár volt a tervezett terület, ezt nem tudták 
megtenni. Elkészítették a terveket, de nem tudták elfogadtatni, mert kiderült, hogy más 
szabályokkal nincs összhangban. Vagy a mezőgazdasági terület előírására vonatkozó 
szabályokat nem tudták betartani, vagy pedig egyébként a természetvédelem által védett lápot 
vagy természetközeli területet kellett volna beerdősíteni. Ezeket az egymást kioltó 
szabályokat szerettük volna megszüntetni, erre teszünk javaslatot, illetve rugalmasabbá tenni 
a partszabályozási területeken belül a területfelhasználási elemek kijelölését. 

Biztos a bizottságot alapvetően érinti a csónakkikötőknek a kérdése, mert hiszen több 
megkeresést kaptunk, ami abból fakadt, hogy az elmúlt évben megjelent a Hajózási 
Szabályzat, az erről szóló kormányrendelet, és a veszteglés, tehát a csónakoknak a tárolása, 
amit a Balaton törvény megfogalmazott, meg a Hajózási Szabályozásban megfogalmazottak 
egymással ellentétbe kerültek. Tehát lényegében a nádasok előtt a szokásos módon nem 
lehetett csónakot tárolni, vagy ha a Hajózási Szabályzatnak megfelel, akkor felügyeletet 
biztosítani. Tehát nem egy életszerű dolog, hogy éjszaka őrzik a csónakokat, ezért abban 
maradtunk a felelős tárcával, hogy kivesszük az erre vonatkozó szabályozást a törvényből, ezt 
a nagyon szigorú szabályozást, és a Hajózási Szabályzatnak lesz egy olyan speciális, 
Balatonra vonatkozó szabályozása, ami egyfelől biztosítja a tradícionális vízhasználatot a 
horgászok számára is, ugyanakkor összhangban van a természetvédelemmel és más 
szakterületek követelményével. 

Tehát a környezetet alapvetően nem érinti negatívan a szabályozás, társadalmi hatása 
önkormányzati vonatkozásban egyértelműen kedvezőbb, a gazdasági realitásokat figyelembe 
veszi, nemzetközi szerződésekkel nincs viszonylata. Tehát kérem a tisztelt bizottságot, hogy 
támogassák általános vitára való bocsátását. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni? 

(Jelzésre:) Pál Béla, parancsolj. 

Bizottsági kérdések, hozzászólások 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Először azt szeretném kérdezni, hogy 

a Balatoni Fejlesztési Tanács megtárgyalta-e ezt a törvénymódosító javaslatot, és támogatta-e. 
A másik, hogy más, például a Balatoni Önkormányzatok Szövetsége véleményezte-e ezt 

az anyagot, vagy volt-e valami véleménykérés ebben a tekintetben, és ez került-e be. 
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A harmadik az, hogy nincs-e lehetőség arra, ami tényleg az egyik legnagyobb probléma, 
ez a szennyvíztisztítás kérdés, Szennyvízkezelési Program megvalósítása, hogy ezt a 
Programot négy évre lerövidítené, hogyha sikerül hozzá anyagiakat tenni. 

A negyedik pedig az, hogy az előterjesztés nem tartalmazza az Alkotmánybíróságnak 
ezt a 94/2011-es határozatában megállapított szabályozási kötelezettséget. Ezt kérdezném, 
hogy ez miért maradt ki az előterjesztésből, van-e lehetőség, hogy valamikor bekerüljön. 

Mivel nem akarok még egyszer hozzászólni, hadd mondjam el egy lendülettel, hogy 
azok a módosítások, amelyeket felsorolt az előterjesztő, ebből a szempontból támogathatóak, 
mert nyilván könnyítéseket jelentenek a Balaton környékén lévő településeknek. De viszont 
számos olyan pont, amit azért a 2008-as módosítás óta el kellett volna végezni, és tán a 
javaslatok alapján meg is van, az hiányzik a tervezetből, így a törvénynek ezeket a pontjait 
támogatjuk, de a hiányok miatt valószínűleg hogy általános vitánál tartózkodni fogunk, és 
hadd mondjuk majd el a tartózkodásunk okát kisebbségi véleményben részletesebben, most 
nem akarom húzni tovább az időt. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Alelnök úr, parancsoljon, Lasztovicza Jenő. 
 
LASZTOVICZA JENŐ (Fidesz): Köszönöm szépen. Én csak azt szeretném kérdezni, 

hogy a csónakelhelyezéssel, -kikötéssel kapcsolatos problémáknak a megoldása mikorra 
várható, mert számtalan településen a horgászegyesületek vezetői folyamatosan ezzel 
bombáznak minket, hogy a horgászjegyeket már eladták, viszont nagyon bizonytalan a 
csónakkikötés miatt a horgászok helyzete. Hiszen a rendőrök meg is büntethetik ezeket a 
horgászokat, hogyha kapnak egy-egy ellenőrzést. Tehát az időpont lenne itt a lényeges. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szilágyi képviselő úr. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én kapcsolódnék 

egyébként az előttem szólóhoz, és kiváncsi lennék, hogy mikorra várható, de annak örülök 
egyébként, hogy amit a Jobbik Magyarországért Mozgalom is mondott, hogy véleményünk 
szerint valóban itt a problémát a vitorlások és horgászok esetében elsősorban a Hajózási 
Szabályzatból ered, és ezen kellene valamilyen szinten változtatni. 

A másik, amit esetleg javasolnék akár a bizottságnak is, tanulva az elmúlt időszakokból, 
hogy ne mi nyújtsuk be esetleg ezt a javaslatot, hiszen azt szeretném, hogy segítsük előrevinni 
a helyzetet, és nem azt, hogy esetleg azért, mert mi nyújtjuk be, elutasításra kerüljön. Azt 
javasolnám esetleg, hogy a Btv. 6/A. §-ában, ahol arról van szó, hogy az egy hektárt meg kell 
haladnia annak, hogy átsorolhatóak legyenek a területek, hogy olyan módosítást javasolnánk, 
hogyha az átsorolással közcél valósul meg, akkor az átsorolás kisebb területen is 
végrehajtható legyen, mint egy hektár. Hiszen ha maradunk ennél az egy hektár területnél, a 
kis kikötők fejlesztése lehetetlenné válik, mert ekkora átsorolható területtel nem is 
rendelkeznek általában. Tehát ez lenne a javaslatunk, hogy esetleg ezen változtatni lehetne, 
hogyha közcél valósul meg, akkor kevesebb, mint egy hektárnál is ez megtörténhessen. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs több kérdés, akkor megadnám a 

válaszadásra a szót a kormány részére. Köszönöm. 

Dr. Szaló Péter helyettes államtitkár válaszai 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
A kérdések, felvetések sorrendjében válaszolnék. A Balaton Fejlesztési Tanács 

véleményezte az előterjesztést, megküldtük az érintett szervezeteknek, Országos 
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Környezetvédelmi Tanácsnak, valamennyi törvényben előírt egyeztetési kötelezettségnek 
eleget tettünk. 

A szennyvíztisztítást hogy négy évre rövidítsük le, ez azt jelenti, hogy 2018 decembere 
helyett 2017 decembere lesz. Hát ez megfontolandó, de uniós támogatási programot 
szeretnénk indítani, ráadásul nemcsak a Balaton, hanem az összes kistelepülés 
vonatkozásában, akik nem fértek be a szennyvíz agglomerációba, tehát szeretnénk egy ilyen 
helyi tisztítót, de amin belül helyi prioritást élvezne a Balaton térsége. Úgy gondolom, hogy a 
támogatási rendszernek a bonyolultsága miatt azért talán célszerű ezt 2018-ra megállapítani. 
De minden törekvésünk az lesz, hogy ez előbb valósuljon meg, elsőbbséget kapjon az összes 
többi program között. 

Az Alkotmánybíróság valóban egyfajta szabályozási kötelezettséget írt elő a kormány 
számára, hogy a parti, közcélra igénybe veendő zöldterületek kisajátítási, kártalanítási 
szabályait fogalmazza meg. Nagyon sokféle változatot dolgoztunk ki erre, többször 
foglalkozott vele a kormány. Végül is a kormány úgy döntött, hogy egységesen nem kívánja, 
nem tudja szabályozni, hanem a Ptk. szabályai szerint az adott település akaratát, szándékát, a 
központi szándékokat, elhatározásokat figyelembe véve egyedi jelleggel kell meghatározni 
ezeket, mint ahogy egyébként más esetben meg is tette már a bíróság. Tehát amennyiben vita 
van, akkor erről a Ptk. szabályai szerint döntsön a hatályos bíróság vagy az illetékes bíróság. 

Amit Lasztovicza Jenő alelnök úr vetett fel, hogy mikor várható. Most a Hajózási 
Szabályzat összhangban van a Balaton törvénnyel, a kettő kohéziója eredményezi ezt, 
hozzáteszem, hogy öt esetben bírságoltak összesen 5 ezer forintig. Tehát a fenyegetettség nem 
olyan nagy, mert a rendőrség pláne úgy, hogy felvettük a kapcsolatot a képviselő urak 
jelzésére, mondták, hogy alapvetően a figyelmeztetés eszközével élnek, tehát nem az a cél, 
hogy itt bírságoljanak. 

A kollégák megkezdték a munkát, tehát egyetértés van köztünk, nincs vita az NFM és 
köztünk. Ha hatályba lép a törvény, azt követően a lehető legrövidebb időn belül, mondjuk 
egy hónapon belül lehetőség lesz a Hajózási Szabályzatnak a módosítására, úgyhogy 
körülbelül ezt az időpontot tudom vállalni képviselő úr felé. 

És az egy hektárnál kisebb területegység alatti módosítás vonatkozásában nincs 
ellenvetésünk, tehát el tudjuk fogadni ezt a felvetést. 

Köszönöm szépen. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról, bizottsági előadók állítása 

ELNÖK: Én is köszönöm. Amennyiben nincs további hozzászólás, akkor szavazás 
következik.  

Aki a T/10329. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát támogatja, 
kérem, kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) 13 igen. Aki nem? Aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 3 tartózkodás. 

Ki kellene jelölnünk a többségi előadót. (Jelzésre:) Kovács Péter önként jelentkezik, 
köszönjük szépen. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzunk. (Szavazás.) Egyhangúnak 
látom, köszönöm szépen. 

Kisebbségi? (Pál Béla jelentkezik.) Pál Béla.  
A napirendi pont tárgyalását lezárom, megköszönöm vendégeinknek a jelenlétet, 

további jó munkát kívánok. 

Tájékoztató a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség tevékenységéről, fejlesztési 
elképzeléseiről 

Következő napirendi pontunk a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség 
tevékenységéről, fejlesztési elképzeléseiről szóló tájékoztató. Köszöntöm dr. Kiss Ádám 
elnök urat és dr. Székely Mózes főtitkár urat. 

Az írásbeli anyagot megkaptuk, egy rövid szóbeli kiegészítést követően pedig a 
kérdések következnek. Megadom akkor a szót elnök úrnak, parancsoljon. 
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DR. KISS ÁDÁM (Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! 

Önök megkapták az írásbeli beszámolónkat, a mostani szóbeli hozzászólásomban 
lényegében arra szeretnék koncentrálni, hogy mire fókuszáljanak, miközben tanulmányozzák 
ezt az anyagot.  

Az első részben beszámolunk a 2011 óta eltelt időszakban az egyetemi, főiskolai 
sportban elért eredményekről. A második rész, ami igen fontos, hogy 2011-ben hozott 
jogszabályi változások miatt a magyar egyetemi, főiskolai sport alapszabályát megváltoztatta 
a közgyűlés, és egy vadonatúj elnökséget választott. Lényegében az a jogszabályi háttér, ami 
ezt szükségessé tette, a sporttörvény módosítása, a civil törvény módosítása, és a felsőoktatási 
törvény rendelkezése. Az új elnökség feleakkora lett, mint az előző volt, és fő célként kettős 
célt tűzött ki maga elé. Egyrészről, hogy folytassa a versenysporttal kapcsolatos, a nemzetközi 
versenysporttal, illetve az egyetemek közötti, egyetemen belüli versenysporttal kapcsolatos 
programot, amely zökkenőmentesen az egyik helyzetből a másikba átvitte a felsőoktatás 
sportját. Másrészről pedig kidolgozzon egy koncepciót a következő időszaknak a 
sportfejlesztésére. 

Harmadik programpontunk az volt, hogy elkészítettük a Hajós Alfréd-tervet, amely 
Hajós Alfréd-terv a felsőoktatás sportjának minden elemét abba az irányba kívánja 
megváltoztatni, hogy előrejussunk a felsőoktatás sportjának a fejlesztésében. A Hajós Alfréd-
tervben három fő célt jelöltünk meg.  

Az első a nemzetközi élsport, az egyetemek közötti versenysport és az egyetemen belüli 
versenysportot a lehetőségekhez képest fejlesszük, illetve kiterjesszük. Másodszor a 
szabadidősportot mint a 18-24 éves korosztálynak, az az utolsó életkorszak, amikor még meg 
lehet változtatni az egyén hozzáállását a sporthoz, azt fejlesszük. Ezen a téren szeretnénk 
elérni a következő 8 évben, hogy legalább megkétszereződjön a szabadidősport szerint élők 
száma. És végül pedig a harmadik az egyetemi felsőoktatási intézmények infrastruktúrájának 
a fejlesztése. 

A negyedik részben pedig az előttünk álló feladatokról beszélnénk, a legelső a 2013-as 
kazanyi Universiadera való felkészülés. A 2013-ban Magyarországon lesz az egyetemi karate 
Európa-bajnokság, 2014-ben az egyetemi birkózó világbajnokság Pécsen lesz, és örömmel 
jelentem be, hogy a hétvégén az egyetemi sportszövetség jóváhagyta azt, hogy 2015-ben a 
rögbi ’7 Európa-bajnokság a gödöllői Szent István Egyetemen legyen.  

És legutolsó pont pedig az, hogy fölvetette az egyetemi sportszövetség a 2019-es 
Universiade megpályázásának a lehetőségét. Szeretném azt megjegyezni, hogy az olimpia 
után a második legnagyobb multi sporteseményről van szó, amelyik föltétlen legalább két 
hétre az országunkra irányítaná a figyelmet. Egyetlen megjegyzést tennék, hogy 
sportdiplomáciai szempontból úgy tűnik, hogy ez a pályázat pozitív visszhangot váltana ki. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Én is köszönöm szépen. További kiegészítésre megadom a szót, hogyha van 

valaki más. (Nincs jelzés.) Jó, akkor a bizottság részéről van-e valaki, aki hozzá kíván szólni, 
kérdést kíván föltenni a beszámolóval kapcsolatosan? (Jelzésre:) Parancsolj, Szilágyi György 
képviselő úr. 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Csak egyetlenegy gyors kérdésem lenne, valóban 

elolvasva az anyagot. Örülök neki, hogy végre látni legalább már a koncepciót a mindennapos 
testneveléstől egészen a felsőoktatásig, hogy hogy lehetne sportolni. De itt az anyagban van 
egy olyan rész, hogy az infrastruktúrafejlesztésben nagyon nagy szerepet szánnak, vagy úgy 
gondolják, hogy nagyon nagy megoldás lesz a Tüskecsarnok befejezése 2014-ben. Az lenne a 
kérdésem, hogy erről tudnak-e valamit, hogy mennyire biztos ez, hogy 2014-re esetleg 
befejeződhet a Tüskecsarnoknak az építése, nevezzük felújításnak. Ott áll most már évek óta 
szinte kihasználatlanul, tehát hogy van-e erre valamilyen információ, hogy valóban be tud-e 
fejeződni 2014-ben? 
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ELNÖK: További kérdés, vélemény a beszámolóval kapcsolatosan? (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nincs, akkor megadom válaszadásra a szót. 
 
DR. SZÉKELY MÓZES (Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség): Nagyon szépen 

köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! 
A Tüskecsarnok projekt Vígh László kormánybiztos úr vezetésével a tájékoztatásuk 

szerint 2014 első felében be fog fejeződni, el fog készülni. Maga a csarnokrész, a 
nagycsarnok, illetve a munkacsarnokok számára a munkának minden része biztosítva van, 
illetve közben volt egy előterjesztés és javaslat az uszodának szintén a befejezésére 
vonatkozóan. Ezzel kapcsolatban folyik az előkészítő munka, és a szándék az, hogy a teljes 
komplexum elkészüljön 2014 első felében. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük az írásos, illetve szóbeli kiegészítéseket, és bízom 

benne, hogy sikeres lesz a további együttműködés, és hát a programokban, illetve az 
előterjesztésben láttuk, hogy milyen távú célok vannak. Azt gondolom, hogy támogatásra 
érdemes, és hát bízzunk benne, hogy akár egy Universiade megrendezése is megvalósulhat 
végre Magyarországon. Sok sikert kívánok a munkájukhoz, további jó munkát kívánok és 
köszönöm szépen, hogy megjelentek, lezárom a napirendet. 

Tájékoztató a sportösztöndíj rendszer átalakításáról 
Következik az 5-ös napirendi pont. Jó napot kívánok! 5-ös napirendi pont, dr. Maruzsa 

Zoltán államtitkár és Szekeres Pál helyettes államtitkár urak vannak itt a napirend előadásával 
kapcsolatosan. Sportösztöndíj rendszerének átalakításával kapcsolatosan van előttünk 
tájékoztató. Írásban megkapta mindenki az anyagot, azt kérném, hogy egy rövid szóbeli 
kiegészítéssel a bizottságnak tájékoztatást adjon, legyen szíves, és azt követően pedig majd 
kérdések lesznek. Parancsoljon. 

 
DR. MARUZSA ZOLTÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!  
Köszönöm szépen a szót. Úgy gondolom, hogy egy hosszú évek óta esedékes feladat az, 

amire ha minden igaz, akkor pont kerül a közeljövőben. Ez pedig egy olyan sportösztöndíj 
megalapítása, ami, mondjuk így, hogy a hallgatói juttatások rendszerében egyébként is jelen 
lévő kis összegű, inkább a mondjuk így, hogy mindenképpen a felsőoktatási intézményekben 
nem élsport jelleggel folyó sporttevékenységek támogatására volt csak elegendő, 
megszülessen egy olyan sportösztöndíj, ami valóban segítheti azokat az élsportolókat, akiket 
számos csábítás ér mondjuk így, hogy a nemzetközi színtérről, nemzetközi porondról, külföldi 
felsőoktatási intézményektől. Hogy őket valahogy itthon tartsuk, és a felsőoktatási 
intézményekben folytathassák a tanulmányaikat, olyan ösztöndíj lehetőségeket kihasználva, 
amelyek akár amerikai, vagy német, vagy brit modelleknek is megfelelőek.  

Nyilván ez nem lehet egy tömeges ösztöndíj, az előterjesztés szerint, amit megkaptak, 
nagyjából 50 főre tettünk jelenleg javaslatot, és mint azt a tájékoztató anyag is jelezte, egy 
előterjesztés készült a kormány számára még decemberben, amit a kormány két alkalommal 
megtárgyalt, és most március folyamán nyújtottuk be a sportállamtitkársággal együttműködve 
újra a kormány elé magának a rendeletnek a tervezetét. Annyi változás történt a kiosztott, 
illetve korábban megszövegezett anyaghoz képest, hogy a múlt szerdai ülésen a kormány ezt 
az előterjesztést el is fogadta. Tehát ilyen értelemben egy szóbeli kiegészítéssel tudok még 
élni, hogy a napokban várható a rendeletnek a megjelenése, tehát a magyar sportcsillagok 
ösztöndíj létező realitás, a közlönyben amint megjelenik, indítjuk a kuratórium felállítását, és 
elkezdődhet a technikai megvalósítása, és ’13 szeptemberétől, ez év őszi félévtől elindulhat az 
ösztöndíj folyósítása a kuratórium által támogatott sportolók számára. 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést, képviselőtársaimat kérdezem, ki 
kíván esetleg kérdést feltenni, esetleg hozzászólni az előterjesztéssel kapcsolatosan? 
(Jelzésre:) Szalay Ferenc képviselő úr. 

 
SZALAY FERENC (Fidesz): Inkább hozzászólni, és köszönöm államtitkár úrnak a 

tájékoztatást, mert azt gondolom, egy más aspektusból nézve egy rendkívül fontos dolog 
történik. Azoknak a sportolóknak, akiknek az életük további részére egy további biztonságot 
és garanciát tud adni egy kormányzat, így teheti meg, hogy aki komoly eredményt ért el vagy 
szeretne komoly eredményt elérni, legyen lehetősége tanulni és legyen lehetősége diplomát 
szerezni. Azt gondolom, hogyha valami fontos ebben a világban, akkor ez, hogy ezek a fiatal 
emberek tényleg biztonságban tudják majd a sport utáni életüket is. Úgyhogy csak üdvözölni 
lehet az ilyesféle törekvést. Nem tudom, milyen szélesre lehet majd nyitni ezt a palettát, mert 
azt gondolom, most egyelőre tényleg a csillagoknak, aztán később majd azoknak a 
tehetségeknek, akik menni akarnak tovább, is kell tudni biztosítani ezt a kérdést. 

Hallottuk, hogy az úszó akadémiák hasonló gondolattal indulnak, de a többi sportág 
tehetséggondozó programja hasonló gondolatokkal indul, de nekik is kell tudni biztosítani 
nemcsak a középiskolai, hanem a felsőoktatásban való tanulás lehetőségét magántanulói 
rendszerrel, segítséggel, mentor tanárral, stb., stb., úgyhogy köszönjük, államtitkár úr, 
szerintem nagyon jó gondolat volna. 

 
ELNÖK: Esetleg további kérdés, hozzászólás érkezik-e a bizottság részéről? (Nincs 

jelzés.) Amennyiben nem, akkor… (Szekeres Pál jelentkezik.) Bocsánat, előterjesztő kíván-e 
még hozzászólni esetleg? Parancsolj. 

 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Azért is kértem szót, mert hiszen én magam is válogatott sportoló voltam, és 
gyakorlatilag nagyon sok helyen próbálnak az oktatási intézmények, a tanárok segíteni. De az 
a fajta komplex megközelítés, amiben ezt az előterjesztést sikerült elkészíteni, az hiányzott, és 
nyilvánvalóan vannak olyan sportolók, akiknek jelen pillanatban is tud a felsőoktatási 
intézmény segíteni, de azoknak, akik ott vannak a topon, és délelőtt, délután edzenek, 
edzőtáborba mennek, komoly világeseményekre mennek és emellett még az iskolában is 
szeretnének bizonyítani. Hiszen itt nem arról van szó, hogy gyakorlatilag ez a rendszer 
alátolna ezeknek a sportolóknak, hanem valóban vizsgázniuk kell, valóban teljesíteniük kell, 
ilyen rendszer nem volt, és én nagyon bízom benne, hogy valódi alternatíva lesz a 
sportolóknak, tehát nem akarnak elmenni Amerikába, ide-oda, hanem itthon tudnak maradni, 
és ugyanabban a közegben tudnak tovább készülni, hiszen alapvetően ez volt az előkészítői 
szándék. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a hozzászólást, én is azt gondolom, hogy nagyon jó dolog 

lenne, ha ez meg tudna valósulni, hiszen ez komoly támogatás lehet valóban az élsport, illetve 
a felsőoktatási intézményben tanulók részére. Épp itt beszélgettük, jó lett volna, ha annak 
idején lett volna ilyen, akkor nem volt. Bízom benne, hogy most ezt sikerül megvalósítani. 
Illetve akkor megadnám válaszadásra a szót, parancsolj. 

 
DR. MARUZSA ZOLTÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Nem titok, hogy a bizottság korábbi elnöke, Szalay 
képviselő úr is számos esetben szorgalmazta személyes megbeszélésünk alkalmával is ennek 
az ösztöndíjnak a megszületését. Ez egyezett a kormány programjával. Én kifejezetten 
köszönöm neki személyesen is ebben a támogatást, és az külön öröm, hogy Szekeres helyettes 
államtitkár úrral, azt gondolom, hogy egy jó együttműködésben tudtunk ezen az úton haladni 
sport és felsőoktatás, felsőoktatás és sport, ha úgy tetszik, úgy a felvételi rendeletben, a 
többletpontok rendszerének az átalakításában. És azt gondolom, hogy még számos olyan 
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területen is, ami azt gondolom, hogy az ezt megelőző napirenden szerepelt, tudunk és 
szeretnénk előrelépni a jövőben, én erre maximálisan nyitott vagyok, és azt gondolom, hogy a 
sportért felelős helyettes államtitkár, illetve államtitkár ugyanilyen módon. Úgyhogy 
folytassuk ezt az együttműködést. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm a kiegészítést, illetve válaszadást. Mivel nem merült 

föl több kiegészítés, észrevétel így a napirendi pontot lezárnám. Köszönöm szépen a 
megjelenésüket, illetve további jó munkát kívánok ismét önöknek is. 

Mielőtt folytatnánk az ülésünket, jelzés érkezett, hogy a hatodik napirendi pontunkhoz 
érkező a kormány részéről, illetve előterjesztő részéről érkező másik bizottságban van, ezért 
szünetet kell, hogy elrendeljünk. Azt gondolom, hogy fél 12-kor tudjuk folytatni a bizottsági 
ülést, úgyhogy kérem szépen a bizottság tagjait, hogy fél 12-kor folytatnánk, illetve bízom 
benne, addigra meg is fognak érkezni. Mindent itt lehet hagyni. 

Köszönöm szépen. 
 

(Szünet 11.12-11.30-ig) 
 

A Világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény és a budapesti Istvánmező 
rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált 
rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. Törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/10353. szám) (L. Simon László és Gulyás Dénes (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa) (Általános vita) 

Akkor folytatnánk a bizottság ülését. Soron következik a Világörökségről szóló 2011. 
évi LXXVII. törvény és a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a 
Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról szóló T/10353. számú 
törvényjavaslat. Előterjesztők képviseletében Gulyás Dénes képviselő úr, illetve a kormány 
képviseletében köszöntöm Benkóné Kiss Zsuzsanna főosztályvezető asszonyt, illetve 
Szekeres Pál helyettes államtitkár urat. 

Először is az előterjesztőnek adnám meg a szót, Gulyás Dénesnek, parancsolj. 

Előterjesztők képviselőinek kiegészítése 
GULYÁS DÉNES (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelettel köszöntök mindenkit. 

Elöljáróban szeretnék elnézést kérni, hogy miattam egy szünetet kellett tartani, rövid szünetet 
vagy nem is tudom, mennyire volt ez rövid, de be kellett iktatni. Erre azért volt szükség, mert 
a Kulturális bizottság is ülést tartott ebben az időben, és ott is jelen kellett lennem. 

Nos, ezzel kapcsolatban, a szóban forgó javaslattal kapcsolatban annyit szeretnék 
elmondani, hogy ez némi korrekciót, jogtechnikai módosítást tartalmaz a törvény szövegében 
a világörökségi terület oltalmára vonatkozó konkrét elveket, szempontokat határozza meg, a 
világörökségi helyszínek használatára, fejlesztésére, bemutatására. 

A javaslat tartalmazza a fenn meghatározott vagyonelemek használatát és hasznosítását 
illetően a kultúráért felelős miniszter hatáskörét, felülvizsgálatra meghatározza a miniszter 
eljárásának és döntésének főbb elemeit, valamint kijelöli a világörökség védelméért felelős 
hatóságot. 

A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai 
Központ integrált rekonstrukciójáról szóló törvény 3.§-át hatályon kívül helyezi 
koherenciazavar miatt, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 
gyorsításáról, egyszerűsítéséről törvény vagy kormányrendelet Ket.-től és különös eljárási 
szabályoktól eltérő rendelkezéseket állapíthat meg. 

Fenn megnevezett törvény viszont teljes mértékben kiveszi a beruházást a kulturális 
örökség védelmére és az azzal összefüggő hatósági eljárásra vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekből.  
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Istvánmező beruházás nem indokolja a továbbiakban a korábbi korlátozás fenntartását. 
Ez a koherenciazavar egyébként a magyarázó rész, tehát a törvényben foglalt indoklás, a 8.§ 
csatlakozó részében fejti ki viszonylag részletesebben, hogy hol található a koherenciazavar, 
ezen próbál változtatni, ezen szándékozik változtatni a javaslat. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadnám a szót Benkóné Kiss Zsuzsanna 

főosztályvezető asszonynak. 
 
BENKÓNÉ KISS ZSUZSANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm 

szépen a szót, elnök úr. Tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt.  
Azt gondolom, hogy Gulyás Dénes úr nagyon jól összefoglalta, hogy a világörökségről 

szóló törvény módosításának mi a célja. Valójában az állami vagyon felügyelete, illetve a 
világörökségi értékek védelme érdekében szeretnénk a kultúráért felelős miniszter 
felülvizsgálati jogát megerősíteni, azt rendszeressé tenni, és ennek a részletes szabályait 
iktatnánk be a törvénybe.  

Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen közérdek, az állami tulajdonú 
vagyonelemeknek a hasznosítására, illetve használati viszonyainak a folyamatos 
felülvizsgálatára vonatkozik ez a törvénymódosítás, és ennek a részletszabályait adja meg. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Én is köszönöm. Megadom a szót Szekeres Pál helyettes államtitkárnak. 
 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm 

szépen. Én csak azzal egészíteném ki, hogy a címben hosszabban szerepel, de nyilvánvalóan 
kisebb jelentőségű a sportot érintő rész, de ez egy technikai típusú módosítás azért, hogy a 
beruházások gördülékenyebben tudjanak működni, illetve történt egy felülvizsgálat is, 
úgyhogy ez egy technikai típusú, ezért került ebbe bele.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát hozzászólásokkal kapcsolatosan. 

(Jelzésre:) Parancsolj, Varga képviselő úr akkor. 

Bizottsági kérdések, hozzászólások 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen, itt a türelemjáték után nagyon 

rövid leszek, nem rabolnám az idejüket. 
Nyilván nem az első előterjesztés, ami részben vagy egészben kapcsolatban van az 

Istvánmezei úton várható beruházással, beruházásokkal kapcsolatban. Ezt a folyamatot mi 
vagy tartózkodással illettük vagy nemmel szavaztunk rá. Ennek nem csak és kizárólag 
sportszakmai okai vannak, többször hangsúlyoztam én is személyesen, hogy egyébként 
például egy nemzeti stadionnak, amely UEFA ötcsillagos normáknak megfelel és 
sorolhatnám. Ilyen létesítmény létrehozatalának a folyamatát támogatjuk, de egy olyan 
helyzetben, amikor a gazdaság recesszióban van, amikor egyéb problémák fontosabbak az 
országban, akkor ezt nem tartjuk időszerűnek. Ezt csak megerősíteném most és nem nyitnám 
ki ezt a vitát, nyilván meglesz ennek a terepe az országgyűlésben az általános vita kapcsán, 
ahogy az elhangzott részben kapcsolódik ez az előterjesztés a konkrét ügyhöz, tehát nem 
kizárólag ilyen típusú vita várható.  

Ez az előterjesztők köréből is kiderül egyébként, úgyhogy ezt még egyszer csak 
megerősíteni szeretném, és azt szeretném mondani, hogy tartózkodni fogunk, vagy hát most 
ehelyütt fogok én az előterjesztés kapcsán. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Szalay Ferenc képviselő úrnak adom meg a szót. 
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SZALAY FERENC (Fidesz): Csak egy mondatot. Ezen a vitán többször leszünk majd 

még túl természetesen, de azt gondolom, hogy minden ilyetén sportfejlesztésnél, ha csak azt 
nézzük, hogy a sportot hogy szolgálja, a labdarúgást vagy bármi mást, az egy apró szegmens. 

A magyar gazdaságnak a sportgazdaság is része, de a sportgazdaságnak nincsenek meg 
a feltételei ahhoz, hogy tényleg termelni tudjon. Az ilyetén fejlesztések és beruházások mind 
arról szólnak, hogy hogyan tudja rentábilisabbá tenni magát a sportot, és a gazdaságot hogyan 
segítheti. Gondolom, nem tudunk azon vitatkozni, hogy egy labdarúgó bajnokok ligája döntő 
gazdasági értelemben is hoz, és ezek a létesítmények arról szólnak, hogy hogyan lehet 
pluszforrásokat mozgatni az ország, illetve azt gondolom, hogy a sport számára is.  

Csak ennyit kiegészítésnek. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs több hozzászóló, akkor 

megadom az előterjesztőknek válaszadásra a szót. 

Előterjesztő válaszai 
GULYÁS DÉNES (Fidesz): Nagyon szépen köszönöm. Én nem tapasztalom azt, hogy 

itt valami parázs vita alakulna ki ekörül. Amit képviselő úr elmondott, értem én ezt a 
felvetést, ugyanakkor azt hiszem, egy ilyen helyzetben, amiben az ország vagy Európa vagy a 
világgazdaság van, bármilyen összefüggésben ugyanez felvethető lenne, hogy miért pont azt 
kell támogatni. Én ezt értem, ugyanakkor jóllehet én csak szeretem a sportot és sportoltam 
egész gyerekkoromban, fiatalkoromban, de ugyanúgy a kultúra részének tartom a sportot, 
mint ahogyan a kultúrát magát a klasszikusnak nevezett kultúrát annak tartom. És azt 
gondolom, hogy ebből a tekintetből pedig mindenképpen ajánlatos, hogy az életnek ez a 
területe is jusson olyan támogatáshoz akár a törvény útján, akár gazdaságilag, anyagilag, ami 
előrelépést jelent. 

Tehát én azt mondom, hogyha egy ilyen olimpiai központ felépül, és adná a teremtő, 
hogy egyszer itt legyen Budapesten egy olimpia, szerintem az busásan be fog jönni az a 
haszon, hogyha akkor ott ügyesen sáfárkodunk a javakkal.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kormány képviseletében? (Nincs jelzés.) Az általános 

vitára való alkalmasságról kérdezném, hogy ki az, aki támogatja az általános vitára való 
alkalmasságát? Bocsánat, még a kormányt kérdezem, utána a bizottságot.  

 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Kormány 

támogatja. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról, bizottsági előadók állítása 
ELNÖK: Kormány támogatja, köszönöm szépen. Akkor most tenném föl szavazásra, a 

bizottság részéről ki támogatja általános vitára való alkalmasságát, kézfelemeléssel 
szavazzunk. (Szavazás.) 13 igen. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett általános 
vitára ajánljuk. 

A többségi véleménnyel kapcsolatos előállító ismét Kovács Péter úr. Aki egyetért 
Kovács Péter személyével, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm szépen, 
egyhangúnak láttam.  

Kisebbségi? (Dr. Varga László: Hadd kérdezzem már, hogy látom, hogy jönnek 
előterjesztések, hogy fog összejönni a napirendek, a keddi megváltozik, vagy 3. napirendi pont 
lesz?) Ez harmadik napirendi pont. (Dr. Varga László: Ez így van biztos?) Jelen állás szerint 
így van. Igen, az előterjesztő képviseletében bólogat. Akkor kisebbségi? (Dr. Varga László: 
Akkor elvállalom, és nem tudom, hogy jelezhetem-e előtte, ha időzavar vagy változás van a 
napirendben.) Akkor ott a jegyzőkönyv a pulpituson, jó? (Dr. Varga László: Jó.) Akkor jó, 
Varga László. 
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Akkor tekintettel arra, hogy további napirendi pont tárgyalásunk nincsen, akkor 
bezárom. Megköszönöm az előterjesztőnek, hogy itt volt, köszönjük szépen.  

Figyelemmel arra, hogy több napirendi pontunk nincs, ezért megköszönöm a bizottság 
tagjainak, illetve mindenkinek a részvételét, további szép napot, jó munkát kívánok. 
(Közbeszólás: Egyebek?) Egyebek sajnos nem voltak. Mivel sajnos nem volt javaslat rá, 
Egyebek nincsen, de hogyha legközelebb igény van képviselő úr részéről, jelezni 
szíveskedjen. 

Köszönöm szépen. Viszontlátásra! 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 40 perc) 
  

Dr. Bohács Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra 


