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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 4 perc) 

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

kívánok! Üdvözlök mindenkit a bizottság ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság ülése 
határozatképes, ismertetném a helyettesítéseket. Szalay Ferencet Bohács Zsolt helyettesíti, 
Becsó Zsoltot Hadházy Sándor, Kovács Pétert Lasztovicza Jenő, Varga Lászlót Pál Béla, és 
Hoffman Pált pedig Bús Balázs helyettesíti. A napirenddel kapcsolatosan teszem fel 
szavazásra. Van-e valakinek esetleg indítványa, kiegészítenivalója a napirendi pontokkal 
kapcsolatosan? (Jelzésre:) Parancsolj. 

 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Elnök úr, az utolsó napirendi ponttal, most nincs előttem, de 

úgy szól a kiírás szerint, hogyha a Mezőgazdasági bizottság tárgysorozatba veszi azt a 
napirendi pontot, és ha jól emlékszem, 11 óra 30-kor tart ülést. Tehát mi lehet, hogy addig 
nem ülésezünk, bár ki tudja, hogy hogyan értesülünk arról, hogy egyáltalán kell-e tárgyalnunk 
az utolsó napirendi pontot. 

 
ELNÖK: Annyi, hogy szünetet fogunk elrendelni, és akkor hogyha tárgyalnunk kell, 

akkor pedig folytatnunk kell, úgyhogy kérnénk mindenkit a határozatképességgel 
kapcsolatosan, hogy akként hagyjuk el a bizottság ülését. Jó? Tehát szünetet fogok elrendelni 
akkor, hogyha addig nem történik meg a döntés. 

Más egyéb kérdés, indítvány a napirendi pontokkal kapcsolatosan? (Nincs jelzés.) Ha 
nincs, akkor így teszem föl szavazásra, aki egyetért a napirendi pontokkal, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) Én egyhangúnak látom, köszönöm szépen. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10571.szám) (Michl József (KDNP) képviselő önálló indítványa) (A 
bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Akkor soron következik a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
módosításáról szóló T/10571. számú törvényjavaslathoz a bizottság feladatkörében benyújtott 
módosító javaslatok tárgyalása. Annyit kérnék szépen, hogy a kormány részéről egy 
bemutatkozást a jegyzőkönyv számára. 

 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Brassói Sándor vagyok, az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatási Államtitkárság Közoktatásirányítási Főosztály 
vezetője, és tárcaálláspontot mondok. (Elnök: Tárcaálláspontot.) És bocsánat, még egy 
kiegészítés, Michl képviselő úr arra kért, mivel az Oktatási bizottság éppen párhuzamosan 
tárgyalja ezt a témát, hogy ő mint előterjesztő, az ő véleményét is tolmácsoljam egyúttal. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Akkor meg is kezdenénk a napirendi pont 

tárgyalását. Az ajánlástervezet 11-es pontjában dr. Hiller István képviselő úr indítványáról 
kérdezem akkor a tárca álláspontját. (Brassói István: Nem támogatja. Előterjesztő sem.) 

Nem támogatják, jó, köszönöm szépen. Bizottság részéről ki kíván hozzászólni? (Nincs 
jelzés.) Hogyha nincs, akkor szavazásra teszem föl, ki az, aki támogatja ezt? (Szavazás.) 3 
igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 13 nem. Volt-e tartózkodás? (Szavazás.) Volt tartózkodás. 
Egyharmadot sem kapott, úgyhogy megyünk tovább.  

Ajánlástervezet 12-es pontjáról kérdezem.  
 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Sem a tárca nem támogatta, 

sem pedig az előterjesztő. 
 
ELNÖK: Ki akar hozzászólni? (Jelzésre:) Parancsolj, képviselő úr. Révész Máriusz. 
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RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Brassói úrral az előbb, mintegy öt perccel ezelőtt 
fejeztük be a másik bizottság előtt ezt a vitát, úgyhogy ő már talán hallotta, amit mondani 
fogok. Itt miközben én a mindennapos testnevelésnek elkötelezett híve vagyok, beleütközök 
abba a problémába, hogy igazán az iskolákban nincsenek meg a megfelelő helyszínek. Ha ezt 
a javaslatot így elfogadnánk, ahogy van, ez tovább nehezítené a helyzetet, ugyanis az a 
javaslat, ami most benn van a törvényben, ez azt rögzíti, hogy a mindennapos testnevelést 
csak úgy lehet megtartani, hogyha minden nap tartunk egy testnevelés órát. Ezzel pedig az a 
gond, hogy elég sok önkormányzat, így a kőbányai is, úgy tudja megoldani, hogy van uszoda 
több is a közelben, oda átmennek a gyerekek, és akkor tartanak úszásoktatást. De ezeknek egy 
feltétele van, hogy az órákat muszáj tömbösíteni. Egy testnevelés órában hogy átmenjenek a 
gyerekek, átöltözzenek, ússzanak, visszaöltözzenek és utána még vissza is érjenek az 
iskolába, ezt lehetetlen megcsinálni.  

Ha ezt a javaslatot elfogadjuk, akkor gyakorlatilag ezzel a javaslattal teljes egészében 
kilőjük azt, hogy az iskolán kívül bármelyik helyszínen egyébként lehessen testnevelést 
tartani. Csináltam ilyen számításokat, hogy abban az esetben, hogyha egy iskolában három 
párhuzamos osztály van, egy tornaterem van, abba két osztályt berakok, akkor milyen számok 
vannak. 120 testnevelésórát kellene tartani. Ha napi 7 testnevelés órával számolok, akkor is 
ebben az iskolában 70 testnevelés órára van lehetőség. Azt kell mérlegelni, hogy lehetővé 
akarjuk-e tenni, hogy iskolán kívüli helyszínen mozogjanak a gyerekek. Hogyha igen, akkor 
azt a korlátot, hogy minden nap ragaszkodunk egy órához, azt el kell törölni.  

Egy kompromisszumos javaslat, amit kapcsolódóval adnánk be, azért körvonalazódott. 
A minisztériumnak az volt az álláspontja, hogy ez a javaslat lehetővé tenné, hogy heti 5 
testnevelés órát egyben tömbösítsen az iskolaigazgató. Énszerintem ilyen iskolaigazgató, aki 
ezt tenné, nincsen, de hogy ezt kizárjuk, ezért lehet, hogy azzal kell majd pontosítani a 
javaslatot, hogy hetente legfeljebb egy dupla óra tartható, azaz két óra tömbösíthető. Itt még 
egyszer mondom, miközben mindannyiunknak szándéka az, hogy mindennap mozogjon a 
gyerek, olyan tárgyi, feltételbeli korlátok vannak, hogy az iskolák döntő többségében ez 
megoldhatatlan. Úgyhogy szeretném, ha a bizottság sportbizottságként is támogatná a 
javaslatomat, mert így tisztességesebben mozognak a gyerekek, hogyha ezt a javaslatot 
elfogadjuk. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e valakinek még más hozzászólnivalója? (Nincs 

jelzés.) Ha nincs, akkor szavazásra teszem föl. Ki az, aki egyetért az indítvánnyal? (Szavazás.) 
5 igen. Aki tartózkodik? (Szavazás.) 11 tartózkodás. Egyharmadot sem kapott. Jó.  

13-as pontjáról nyitom meg a vitát. Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 13-ast igen, támogatjuk. 

(Elnök: Földi László képviselő úré.) Igen, támogatjuk és az előterjesztő is. 
 
ELNÖK: Előterjesztő is támogatja. Igen. Bizottságot kérdezem, van-e valakinek 

hozzáfűznivalója? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor szavazásra teszem föl. Ki az, aki támogatja? 
Kérem, kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) Egy tartózkodással. 

Az ajánlástervezet 14-es pontja, Sági István képviselő indítványáról kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Sem az előterjesztő, sem a 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Bizottság részéről van-e valaki, aki hozzá kíván szólni ehhez? (Jelzésre:) 

Parancsolj. 
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ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Egy gyors kérdés. Amikor már ennyit szenvedünk ezzel a 
mindennapos testneveléssel, és már sok esetben kínunkban mindenféle oktatásban ölt testet a 
meg nem tartott testnevelés óra, akkor miért nem mindegy, hogy néptánc vagy egyéb 
mozgással járó tánctevékenységet végeznek a gyerekek. 

 
ELNÖK: Pillanat, meghallgatjuk a kérdéseket. (Jelzésre:) Révész Máriusz képviselő úr. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ezen is már túljutottunk az Oktatási bizottságban. 

Gyakorlatilag örülök, hogy jobbikos képviselő úr vetette fel, ugyanis itt még csak annyival 
egészíteném ki, hogy ráadásul van egy kemény feltétel, hogy csak olyan táncfoglalkozásról 
beszélünk itt, ami alapfokú művészeti oktatás keretében, tehát még egy feltételt is berakunk. 
Azt kell mondjam, hogy a bizottság ezt a javaslatot, az oktatási, támogatta, a következőt 
elvetette, mégpedig itt a kettő között szinte majdnem ugyanarról van szó, de itt azzal a 
különbséggel, hogy a néptáncot azért hangsúlyosan kiemeljük a következőhöz képest, 
úgyhogy javasolnám, hogyha valakinek szándékában áll valamelyiket támogatni, akkor a 14-
es javaslat jobb mint a 15-ös, de gyakorlatilag ugyanarról van szó. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e valakinek? Bocsánat, megadom válaszadásra a szót. 
 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tisztelt bizottság 

figyelmébe azért ajánljuk azt, hogy a korábbi, de különösen a jelenlegi szabályozás lehetővé 
teszi azt, ahogy a köznevelési törvény fogalmaz a 28. paragrafus 11. bekezdésében, 
nevezetesen, hogy az iskola, a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezésében 
meghatározó oktatásszervezési formákkal is, műveltségterületi oktatással is, úgymond 
kiválthatja a testnevelés, effektíve atlétika, szertorna és egyéb tartalmakat. Ez azt jelenti, hogy 
a testnevelés tantárgy kerettantervében, az új kerettantervekben jelenleg is benne van a 
néptánc mozgásforma. Tehát az iskola, ha akarja, akkor a testnevelés tantárgyrendszeren belül 
tudja erősíteni a néptánc tartalmakat.  

Az a javaslat, amit Michl képviselő úr benyújtott, behozza egy új, negyedik 
változatként, egy lehetséges opcióként az alapfokú művészeti iskolával való együttműködés 
keretében a néptáncot. Miután a néptánc kapcsán a tárca álláspontja az, hogy nagyon helyes 
az, hogyha a gyerekek jól szervezett, kellően és megfelelő pedagógiai szakképzettséggel 
rendelkező tánctanárok keretei között és segítségével a testnevelés órában néptánc 
foglalkozást tartanak. Mindenféle táncfoglalkozást a tárca azért nem támogatna, mert 
egyszerűen ott nyitva van a balett, nyitva van egy csomó latin-amerikai tánc. Gyakorlatilag 
bármiféle táncot be lehetne vinni, és az az álláspontunk, hogy ha már ezt a tartalmat kinyitjuk, 
akkor magyar néptánc irányába nyissuk ki, és a magyar kultúra erősödjön ezzel, ne pedig 
adott esetben egy amerikai westerntánc-oktatás folyjék a testnevelés órák bizonyos 
hányadában. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, akkor szavazunk. Szavazás következik a 14-es pontról. Ki 

az, aki egyetért ezzel? (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem ért egyet vele? És ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 13. Egyharmadot sem kapott. 

Következik az ajánlás 15-ös pontja, Sági István képviselő úr indítványáról kérdezem a 
tárca álláspontját. 

 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Az előterjesztő és tárca 

ugyanazt mondja itt is, tehát nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki kíván hozzászólni a 15-ös ponthoz? (Jelzésre:) Alelnök úr, parancsolj. 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Csak az előbbi érvelésre reagálva: ez most olyan, 

mint hogyha amúgy a valódi testnevelés órán előnyben részesítenénk a nem tudom milyen, 
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ősi magyar íjászatot, és a rögbit mint intenzív testmozgást meg azért nem, mert az mondjuk a 
tengerentúlról érkezett. Itt még egyszer azt jó lenne tisztázni, hogy mozgatni szeretnénk a 
gyerekeket, mozogjanak, erősödjenek, vagy pedig azt a valóban messzemenőkig támogatandó 
nemzettudatot építeni testnevelés órán, hogy most néptáncolnak vagy jazztornáznak. Itt azért 
én elszakadnék jelen esetben testmozgás esetén, hogy mondjam, a szép magyar ősi kultúrától, 
mert itt most másról szól a történet. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Parancsolj, Révész Máriusz képviselő. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Egyetlen mondat, hogy mivel oda van írva, hogy az 

alapfokú művészeti oktatási intézményekkel való együttműködésben, ez csak úgy lehetséges, 
hogyha itt egy akkreditált programról beszélünk, ahol egyébként minisztérium által 
akkreditált program alapján megfelelő végzettséggel rendelkező tanárok esetében nyílik meg 
ez a lehetőség. Úgyhogy ezért volt az, hogy az előző pontot, kicsit azon érdek miatt is, amit a 
minisztérium képviseletében elmondtak, hogy a néptáncot azért tegyük egy kicsit 
hangsúlyosabbá, elfogadtuk. Én még egyszer érvelnék, ha az nem ment, mert még ez a 
javaslat is jobb, mint a jelenlegi helyzet, szerintem is. 

 
ELNÖK: Van-e? (Jelzésre:) Parancsolj, alelnök úr. 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Ahhoz képest, hogy nemrég még olyan képsorok 

járták be az ország összes híradóját, hogy bent tanítás folyik a tantermekben, és a folyosón 
pedig négykézláb futkároznak a gyerekek, hogy ezen mit kell akkreditálni, azt nem értem. 
Tehát most már teljesen átbillentünk a ló túloldalára.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Van-e még további hozzászólás? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor szavazás 

következik, ki az, aki támogatja a 15-ös pontot? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) Volt, aki nem? (Szavazás.) 15 tartózkodás, egyharmadot sem kapott. 

Következő az ajánlástervezet 36-os pontja, Kucsák László, Cseresnyés Péter, dr. Pósán 
László képviselők indítványáról kérdezem a kormányt. 

 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Az előterjesztő és a tárca is 

támogatja. 
 
ELNÖK: Ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor 

szavazásra teszem föl. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 13. Aki nem támogatja? Aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett elfogadtuk. 

Soron következik az ajánlástervezet 37-es pontja, Kucsák László képviselő úr 
indítványa. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatjuk és az 

előterjesztő is. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, indítványa? (Nincs 

jelzés.) Ha nincs, akkor szavazásra teszem föl, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 13. Aki nem 
támogatja? Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodással elfogadtuk. 

A 38-asról, Földi László képviselő úr indítványáról kérdezem a tárcaálláspontot. 
 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Előterjesztő is? 
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BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e valakinek ezzel kapcsolatosan kérdése? (Nincs 

jelzés.) Ha nincs, akkor szavazásra teszem föl, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Aki nem? Aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett elfogadtuk. 

39-esről kérdezem a tárca álláspontját. 
 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk, 

előterjesztő sem. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Képviselő úrnak megadom a szót, Révész Máriusz. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Most olvasom el, eddig nem jutottunk el már az Oktatási 

bizottságban, amíg ott voltam, de szeretném megkérdezni, hogy a 38-as elfogadott 
módosítónak és 39-esnek mi az egymáshoz való viszonya, mert hogyha megoldja azt a 
problémát, amit én látok, akkor szívesen visszavonom. 

A probléma a következő: van az iskolának egy műfüves focipályája. Az iskolai 
testnevelés órák egy része délutánra kényszerül. Egy futballedző szakképesítéssel rendelkező 
ember az eredeti javaslat szerint nem oktathat, mert előírja az eredeti javaslat, hogy csak 
tanári végzettséggel lehet oktatni. Szerintem ez egyébként nem helyes így, tehát ezért 
próbálom én megnyitni a sportoktató végzettséggel rendelkezőknek is, hogy legyen lehetőség.  

Az a kérdésem ebben az esetben, hogy a 38-as javaslat lehetővé teszi-e, vagy mondjuk 
mondok még egy példát sakkoktatás kerettantervet elfogadták. Polgár Judit mivel nem tanár, 
nem oktathat sakkot. A világon mindenhol rengeteget fizetnek neki, hogy tartson órákat, de 
Magyarországon egy általános iskolában nem oktathatna.  

Ezt próbálom az én javaslatommal kezelni, de mondom, ugyanezt a táncművészeti 
oktatást vagy táncművészeti főiskolát végzett táncos mondjuk, nem oktathat néptáncot, 
ellenben a 120 órás továbbképzést elvégzett tanító néni igen. A kettőnek a sikerességét meg 
lehet kérdőjelezni. Erre vonatkozott a javaslatom. Az a kérdés, hogy a 38-as kezeli-e ezt a 
problémát, akkor ez esetben visszavonom szívesen a 39-est, ha nem, akkor fenntartom. 

 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 38-ast ez ilyen formában 

nem kezeli, hiszen alapelv az, hogy szakirányú felsőfokú szakképzettség, illetve az volt, hogy 
pedagógus végzettséggel rendelkezzenek a köznevelési intézményekben. Kapcsolódóval 
módosítóval viszont, azt gondolom, hozzá lehet kapcsolódni ehhez a javaslathoz, tehát adott 
esetben egy felsőfokú sportszakedzőivel meg lehet nyitni. Van benne ráció, tényleg azt 
gondoljuk mi is, hogy indokolt lehet ezt a dolgot megnyitni. Jelenleg ilyen formában így nem 
jó a 39-es szerintünk, de kapcsolódó módosítóval lehet. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Parancsolj. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Én akkor most fenntartom, de ígérem, ha lesz 

kapcsolódó, akkor következő ülésen vissza fogom vonni. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e valakinek még hozzászólása, kérdése? (Nincs 

jelzés.) Ha nincs, akkor szavazásra teszem föl, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 5 igen. Aki 
tartózkodik? Aki nem? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott. 

Úgyhogy azt hiszem, hogy az ajánlási pontok végére értünk. Amennyiben nincs több 
hozzászólás, akkor megköszönöm az előterjesztő részéről a kormány képviselőjének, úgyhogy 
folytatjuk a második napirendi ponttal a bizottság ülését. 
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Tájékoztató a kosárlabda sportág utánpótlás-nevelési programjáról 
Soron következik a kosárlabda sportág utánpótlás-nevelési programjáról szóló 

tájékoztató. Megkérném az előterjesztő képviselőjét, hogy foglaljon helyet, és a jegyzőkönyv 
számára legyen szíves majd egy bemutatkozást megejteni. 

 
ZSOLDOS ANDRÁS (Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége): Zsoldos András 

vagyok, a Magyar Kosárlabda Szövetség Szakmai és Utánpótlás Bizottságának az elnöke. 
 
ELNÖK: Jó, rendben. Annyit kérnék szépen, hogy az írásos előterjesztésről egy pár 

szóban kiegészítést tegyen, és ha azt követően lesznek kérdések, akkor pedig majd kérnénk 
szépen a választ. Köszönöm szépen, átadom a szót, parancsoljon. 

 
ZSOLDOS ANDRÁS (Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége): Köszönöm 

szépen. A lényeg az, hogy ez az utánpótlás- fejlesztési program a négy évre elfogadott 
stratégiai program alapján elindult, melynek a fő pontjai a tömegesítés, minőségi képzés, 
versenyeztetés, ellenőrzés. Magam is dolgozom ebben a programban, az U18-as válogatottnak 
vagyok az edzője jelenleg is, előtte is az elmúlt négy évben utánpótlás-válogatottakat vittem.  

Úgy látom, hogy ez a program működik, és köszönhetően annak, hogy van ez a tao 
finanszírozás, ez gördülékenyebbé vált. Korábbi években nagyon komoly problémát okozott a 
megvalósítás. Most már ez működik, és amennyiben ez fönn fog maradni, most kezdenek az 
első korosztályok kijönni ennek a programnak az eredményeként, és ha ez fog folytatódni, 
akkor elvárható, hogy emelkedni fog a képzés színvonala és a magyar kosárlabda színvonala. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést. Mindenki előtt ott van az 

előterjesztés, megnyitom a vitát. Képviselők közül van-e valakinek kérdése, észrevétele ezzel 
a programmal kapcsolatosan? Kívánnak-e kérdést föltenni az előterjesztőnek? (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nem, akkor nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak, tényleg nagyon gyors 
volt, és további sok sikert kívánunk a munkájukhoz.  

Köszönjük szépen, hogy megjelentek a bizottság előtt, további jó munkát. Viszlát! 

Tájékoztató a 2015. évi női kosárlabda EB megrendezéséről 
Soron következik a 2015. évi női kosárlabda Európabajnokság megrendezéséről szóló 

tájékoztató. Szintén, aki érintett, akkor annyit kérnék szépen, hogy röviden egy bemutatkozást 
és kiegészítést az előterjesztéssel kapcsolatosan. Köszönöm szépen, megadom a szót. 

 
BODROGVÁRY IVÁN (Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége): Köszönöm, 

elnök úr. Bodrogváry Iván vagyok a Kosárlabda Szövetségtől a 2015-ös… (Elnök: Kolléganő 
nem értette a nevet.) Bodrogvári Iván.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen és elnézést. 
 
BODROGVÁRY IVÁN (Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége): Köszönöm, 

elnök úr. A 2015-ös női kosárlabda Európabajnokság sportigazgatója vagyok. A leadott 
anyaghoz képest különösebb előterjesztésem nincs. Én azt gondolom, hogy időarányosan a 
szervezéssel kapcsolatban jól állunk. A legfontosabb kérdések az elkövetkezendőkben 
eldöntésre kerülnek, mely helyszíneken, Magyarországon és Romániában, és úgy gondolom, 
hogy a szervezés az EB előtt két évvel megfelelően folyik.  

Köszönöm, elnök úr. 
 
ELNÖK: Megköszönöm ismét ezt a gyors és összefoglaló bemutatkozást, illetve 

előterjesztést. Megkérdezem a képviselő uraktól, hogy van-e valakinek esetlegesen kérdése 
vagy észrevétele az előterjesztett anyaggal kapcsolatosan. (Nincs jelzés.) Úgy látom, nincsen. 
Még egyszer nagyon szépen köszönjük ezt a gyors és hatékony munkát.  
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Köszönjük szépen, hogy megjelentek a bizottság előtt. Köszönjük szépen, további sok 
sikert kívánunk a munkához. 

Tájékoztató a nem olimpiai sportágak helyzetéről, eredményeiről, terveiről 
Soron következik a nem olimpiai sportágak helyzetéről, eredményeiről, terveiről szóló 

tájékoztató. Kérném szépen a jegyzőkönyv számára a bemutatkozást. 
 
FÁBIÁN LÁSZLÓ (Magyar Olimpiai Bizottság): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Fábián László vagyok, a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatója.  
Az elmúlt hetekben szintén a bizottság előtt beszámoltunk a Magyar Olimpiai Bizottság 

fogyatékosokkal foglalkozó tagozatával, illetve a szabadidősporttal foglalkozó tagozattal, 
annak munkájával és eredményeivel. Ennek sorrendben a következő állomása a nem olimpiai 
sportágak tagozatának a munkái, eredményei.  

Mint azt eddig is elmondtam, 2012. január 1-je óta terjed ki a Magyar Olimpiai 
Bizottság feladata és hatásköre gyakorlatilag a magyar sport irányítására, és ebben 
találkozunk a nem olimpiai sportágakkal, akik alapvetően önfenntartóak, önfinanszírozóak, az 
elmúlt években, évtizedekben erre volt példa. Azzal, hogy az Olimpiai Bizottság berkein 
belülre kerültek, az Olimpiai Bizottság és kvázi a magyar állam a működési költségeikben 
próbál segítséget nyújtani a sok szép sikert elérő sportágaknak. Úgy gondoljuk, hogy ez jól 
működik, és lehetőség szerint a következő időszakban is ezt szeretnénk kérni. 

Átadnám a szót kollégámnak, Győrfi János úrnak, aki a tagozatokkal kapcsolatos 
főosztály vezetője, és itt még ő elmondana egy-két mondatot ezzel kapcsolatosan.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Tessék parancsolni. 
 
GYŐRFI JÁNOS (Magyar Olimpiai Bizottság): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Úgy gondolom, hogy ezek a sportágak rendkívüli mértékben támogatják Magyarország 

presztízsének, imázsának emelkedését. Nagy erővel rendelkeznek, hiszen alulról erővel 
építették föl magukat szülői támogatásokból, saját menedzsmentből. Közel 50 ezer főt fog át 
ez a nem olimpiai sportágaknak a csoportja 2420 olyan tagszervezettel, amelyek hatékonyan 
irányítják saját magukat, és eléggé nagy népszerűséggel rendelkeznek, egyre dinamikusabban 
fejlődnek.  

Nagyon fontos ez a csoport azért, mert ide lépnek be azok a sportágak, akik éretté 
válnak, és a jogi és egyéb támogatottságot is bizonyítani tudják a sporttörvénynek 
megfelelően. Tehát olyan sportcsoportról van szó, amelynek a fontossága az olimpiai 
sportágak mellett eléggé jelentős. Eredményességük Európában és a világban is kiemelendő, 
több aranyérem és vb, ezt a beszámolóban elküldtük, eredmény ezt jellemzi. 

Fel szeretném hívni a figyelmet Calira, érkezik Kolumbiában a világjátékok kérdésköre, 
amelynek a finanszírozásában kértünk támogatást. Ez egy olyan kiemelkedő esemény a nem 
olimpiai sportágak tekintetében, ami a bírák figyelmét leköti. Eddig 50 sportoló kvalifikálta 
magát, és ez azért egy nagyon-nagyon komoly dolog, még ha nincs is annyira előtérben, mint 
az olimpiai sportágak, de azért a sajtóérdeklődés, a nézők száma, a médiában való ismertsége 
a világon jelentős. 

Szeretnénk kérni a bizottságot, hogy a nem olimpiai sportágak mellett is nyilvánítsa ki 
támogatását, mert azt gondoljuk, hogy ezekben még nagyon sok siker vár ezekre a játékokra. 
Szentpéterváron lesz még küzdősportok világjátéka októberben, azt gondoljuk, hogy ez is egy 
központi rendezvény. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatót. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e 

valakinek kérdése, észrevétele. (Jelzésre:) Varga László, parancsolj. 
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DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Szerintem a múlt hetihez képest 
egészen röviden, mert akkor a szabadidősport kapcsán nyilván egy komoly beszélgetés, 
szerintem inkább így mondanám, indult el közöttünk. Nyilván vannak véleménykülönbségek, 
de szerintem ez rendben is van. 

Én elsősorban, amire rá szeretnék kérdezni a ’17-es világjátékok rendezése nem sikerül, 
de hát hogy a ’21-es kapcsán hogy állunk, állunk-e valahogy, mi a helyzet. Szoktunk erről 
szót váltani, csakhogy éppen aktuálisan mi a helyzet. 

Az új felállásban mi a helyzet a nem olimpiai sportágak szövetségével, szervezeteikkel, 
tehát hogy milyen a hétköznapi együttműködés. Itt meghatározó sportvezetők vezetik a 
szövetséget, és hát hogy működik ez a dolog. 

A másik egy apró dolog, nem tudom, de igazából nagy, kérdésnek apró és rövid, hogy a 
karate esetleg valamikor odaérhet-e az olimpiai sportágak körébe. Itt komoly eredményeink is 
vannak, nemzetünknek komoly eredményei is vannak karate fronton, és hát valahogy sose 
sikerül itt az olimpia ebben a tekintetben. Látnak-e ebben jövőt, tudnak-e ebben lobbival vagy 
egyéb módon segíteni, hogy oda kerüljenek? A birkózás sajnos ma éppen a veszélyeztetett 
sportágak közé tartozik, a karate viszont egy olyan lehetne, amely oda kerülhet, vagy mit 
gondolnak erről, tudnak-e ebben támogatást nyújtani. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, van-e még valakinek esetleg kérdése az 

előterjesztéssel kapcsolatosan? (Nincs jelzés.) Hogyha nincs, akkor megadnám válaszadásra a 
szót, parancsoljon. 

 
FÁBIÁN LÁSZLÓ (Magyar Olimpiai Bizottság): Köszönöm a szót, elnök úr. A 2017-es 

világjátékok pályázatáról kérdezett képviselő úr elsőkben, ami sajnos nem sikerült. 
Értelemszerűen nem automatikus a következő, 2021-es világjátékok. Újra be kell adni majd a 
pályázatot, de ez 2016-ban esedékes, tehát 5 évvel az eseményt megelőzően kerül kiírásra és 
kerül eldöntésre a pályázat, illetve a szervezőknek a neve, illetve az ország. Tehát várhatóan 
2016-ban ezt újra megpróbáljuk, illetve természetesen a tagozattal közösen. 

A karate sportágnak az olimpiai műsorra való kerülése: ez egy kicsit bonyolult abból a 
szempontból, hogy csak abban az esetben tud egy sportág bekerülni, kicsit lecsontozva, 
hogyha egy másik sportág kikerül az olimpiai műsorról. Ennek egyszerű oka van, 10500 fő a 
maximális részvételi szám, ami egy olimpián, nyári olimpián lehetséges. Ezt a létszámot a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság nem engedi túllépni, és ilyenkor, 7 évvel az olimpiai játékok 
műsora előtt, tehát a 2020-as előtt, illetve majd lépünk 2024-be, akkor ez 2017 lesz majd, 
akkor kerül a programalkotás a Nemzetközi Olimpiai Bizottság részéről. Mint az köztudott, 
idén februárban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság végrehajtó bizottsága úgy döntött, hogy a 
birkózó sportág kerülhet le a műsorról, és a helyére kerülhet föl más, illetve a birkózás 
kerülhet vissza.  

Jelen pillanatban hét sportág pályázik erre a helyre, mint említettem, a birkózás is, ezek 
között van a karate is. Többek között szeptemberben Szentpéterváron dől el a végső program, 
akkor dől el, hogy esetleg visszakerül-e a birkózás vagy más sportág kerül a helyére. A 
Magyar Olimpiai Bizottság részéről jelen pillanatban nem kérdés, hogy a birkózósport eddigi 
eredményeit, tradícióját figyelembe véve mindent megtesz azért, hogy ez a szentpétervári 
nemzetközi olimpiai bizottsági ülésen a birkózósport legyen az, amelyik visszakerül az 
olimpiára, illetve marad az olimpia műsorán. Természetesen nem kételkedve abban, hogy a 
magyar karate sport mint az anyagunkban is látszik, nagyon-nagyon sok szép eredményt 
hozott az elmúlt időszakban, de az olimpiák tekintetében mindenféleképpen a birkózás tarthat 
prioritást az olimpiai bizottságunk részére. Köszönhető annak, hogy sok szép eredmény volt, 
de látom, lesznek még kérdések, a szövetségekkel való kapcsolatra szintén kollégámnak 
átadnám a szót. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szilágyi képviselő úr. (Győrfi János jelez.) Még 
van? Bocsánat, még van válasz és utána képviselő úrnak megadom a szót. 

 
GYŐRFI JÁNOS (Magyar Olimpiai Bizottság): Igen, csak a szervezetre vonatkozólag, a 

Nemzeti Sportszövetség részéről három munkatárs kerül át a Magyar Olimpiai Bizottságba, 
ahol ezeket az ügyeket visszük tovább. Osztállyá szerveződött a tagozatok közötti 
koordináció, ahol a fogyatékos sport, diák-, egyetemi és nem olimpiai sportágak is 
szerepelnek. Napi szinten kolléganőm tartja az elnökökkel, főtitkárokkal a kapcsolatot. 
Rendkívül jó és szoros munkakapcsolatunk van, napi szinten tárgyalunk vele, és a tagozat is a 
többi tagozathoz hasonlóan rendszeresen ülésezik.  

Borzasztó nagy a felelőssége a nem olimpiai tagozatnak, hiszen itt jelentkeznek azok a 
sportágak, akik az állami finanszírozásból részesedni szeretnének. Gyakorlatilag itt például a 
sportágak részére 850 főnek e-learninges, a TF-el együttműködve, képzést kezdtünk el, és 
éppen most folynak a vizsgák. Tehát egy minőségi megújulás van a nem olimpiai sportágak 
tekintetében. Gondolunk itt arra, hogy a legnagyobb befektetett tőke, a tudásnál a 
sportszakemberek felkészítésében van, azt gondolom, ebben problémát nem látunk, azt 
gondolom, gördülékeny, harmonikus a kapcsolat. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Szilágyi György képviselő úr. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm. Ha már szóba került itt a birkózás kérdése, 

és azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság is nagyon sok mindent 
megtesz ebben az ügyben. Akkor csak ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy van egy 
kormányhatározat is, amit pont a bizottság javaslatára fogadott el az országgyűlés. Erről 
szeretnék kérdezni, hogy ténylegesen valami konkrétumokat hallhatnánk arról, hogy milyen 
lépéseket tett a Magyar Olimpiai Bizottság a birkózás érdekében? Hiszen a kormány kire 
támaszkodhatna leginkább, mint a Magyar Olimpiai Bizottságra, hogy kikkel vettük fel a 
kapcsolatot, hol állnak esetlegesen ezek az egyeztetések, milyen közös fellépés várható 
esetleg ahhoz, hogy tényleg a birkózás az olimpia műsorán maradjon. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Parancsolj. 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm. Nem kérdés, csak tisztázni szeretném, 

hogy nyilván nem jól világítottam meg teljesen, nem egyik sportágat a másik kárára mondtam 
én. A karate szövetségnek régóta ismerem ezt a törekvését és szándékát, hogy az olimpiai 
sportágak közé kerüljön. Én erre utaltam, én végtelenül sajnálom ezt a helyzetet, tehát ez egy 
hihetetlen rossz, hogy egyhangúlag fogadta el az országgyűlés a birkózás kapcsán ezt a 
kiállást. Hát nem tudom, nagyon nehéz ilyenkor mit mondani, nyilván szeretném, hogyha a 
birkózás olimpiai sportág maradna, remélem, hogy ezt a küzdelmet meg lehet vívni. Én 
nagyon rossznak tartom a konzervatív hozzáállást egyébként a létszám tekintetében. Talán 
egy picit lehetne rugalmasabbnak lenni, de azt hiszem, erre már végképp nincsen ebben a 
pillanatban befolyásunk. Talán hogyha hosszú távon ebben bármit meg lehet tenni bármilyen 
lobbi keretében, akkor én azt hiszem, hogy az Olimpiai Bizottság, a MOB jól teszi, hogyha 
ebben a létszámbővítésért áll ki, de ez egy más kérdés. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm a hozzászólást, akkor megadnám a válaszadásra a szót, ha tudnak 

most erre válaszolni. 
 
FÁBIÁN LÁSZLÓ (Magyar Olimpiai Bizottság): Köszönöm a szót, elnök úr. Birkózás 

ügyben a Magyar Olimpiai Bizottság szintén értelemszerűen a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottsággal tárgyal, fölhasználjuk azt a lehetőséget, hogy van a Nemzetközi Olimpiai 
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Bizottságban több tagunk is, akiken keresztül próbáljuk elérni a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság döntéshozóit. Több sportág elnökével, nemzetközi szövetségek elnökével is 
tárgyaltunk, és egyértelműen próbáljuk erősíteni azt az álláspontját Magyarországnak, hogy 
az olimpiai műsoron a birkózást szeretné látni.  

Legutóbb Patrick Hickey úr, az Európai Olimpiai Bizottság elnöke járt Magyarországon, 
így az Olimpiai bizottság székházában is, ahol Borkai Zsolt elnök úrral tárgyaltak, és az egyes 
számú kiemelt pont volt az, hogy a birkózást hogyan és miként tudja esetleg az Európai 
Olimpiai Bizottság is támogatni. Mindkét elnök úr egyértelműsítette, hogy céljuk és 
törekvésük az, hogy az olimpiai műsoron maradjon a birkózás, és ebben az Európai Olimpiai 
Bizottság, úgy gondoljuk, hogy nagyon-nagyon erős és nagyon-nagyon komoly szerepe van. 
A legutóbbi olimpián is az érmek számát tekintve, érmek elosztását tekintve Európa nagyon 
élen járt, ebből kifolyólag befolyásos szervezet. És bízunk abban, hogy ezek a tárgyalások is 
segítik azt, hogy a birkózás maradjon az olimpiai műsoron. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további kérdés, akkor lezárom a 

napirendi pontot, megköszönöm vendégeinknek az ittlétét, illetve annyit kérnék szépen a 
bizottság tagjaitól, hogy természetesen a Házszabály 56. §-a alapján akkor egy tárgyalási 
szünetet rendelnék el, és azt kérem képviselő uraktól, hogy 11 óra 45 perckor tudjuk folytatni 
a bizottság ülését. Bízom benne, hogy addigra a másik bizottság megtárgyalja az ötödik 
napirendi pont előterjesztését. (Jelzésre:) Alelnök úr, parancsolj. 

 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Egy kis figyelmet szeretnék kérni, de ha elrendelte a szünetet 

elnök úr, akkor utána mondom, vagy pedig most… (Elnök: Én azt gondolom, hogy most még 
belefér.) Tehát megkaptuk elnök úrtól azt a tájékoztatót, amit Egyebek napirendi ponton belül 
mondanék, ami a bizottságunk tavalyi szakértői keretének felhasználásáról szól. És itt vannak 
szóbeli szakvélemények több százezer forint értékben, közte a kosárlabda EB 
megrendezéséről szóló szakvélemény is. Alul pedig azt látjuk, hogy a bizottság tagjai 
bármikor hozzáférhetnek a bizottság titkárságán a szakvéleményekhez. Szóbeli 
szakvéleményhez hol jutunk hozzá, illetve a kosárlabda EB megrendezéséről szóló 200 ezer 
forintos szóbeli szakvéleményre mi szükség volt? Akkor mondjuk Szalay elnök úr volt még a 
bizottság elnöke, kosárlabdában erősen érintett. Hogy miről szólnak ezek a táblázatban 
szereplő sorok és számok, erről mit lehet tudni, főleg a szóbeli szakvéleményről?  

 
ELNÖK: Én azt gondolom, mivel szóbeli tanácsadást adnak az elnöknek, azt gondolom, 

erre van lehetősége, természetesen az összes írásos anyag tudomásom szerint rendelkezésre 
áll az irodában, bármikor meg tudja tekinteni alelnök úr ezeket a szakértői véleményeket. 

 
(Szünet:10:44-12:04) 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10680. szám)  
(Horváth László és Potápi Árpád János (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(Általános vita) 

ELNÖK: Folytatnánk a bizottság ülését. Egy plusz helyettesítést szeretnék bemondani, 
Kovács Ferenc helyettesítené Horváth Zoltánt, és a többit pedig változatlanul folytatnánk 
tovább.  

Soron következik az ötödik napirendi pontunk, az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló T/10680. számú 
törvényjavaslat tárgyalása. Előterjesztő, illetve kormány képviseletében nem tudom, vannak-
e? Foglaljanak helyet, és akkor a jegyzőkönyv számára egy-egy bemutatkozást kérnék szépen, 
és az előterjesztőnek utána meg is adnám a szót. Parancsolj! 
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DR. PÉNZES ZSUZSANNA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Pénzes Zsuzsa vagyok, a 
Vidékfejlesztési Minisztérium Jogi Főosztályának a főosztályvezető-helyettese. 

 
SZALAI KÁROLY (Vidékfejlesztési Minisztérium): Szalai Károly vagyok a 

Vidékfejlesztési Minisztériumból az Erdészeti, Vadászati, Halászati Főosztályról. 
 
ELNÖK: Képviselő úr pedig az előterjesztő. 
 
HORVÁTH LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelettel köszöntöm valamikori anyabizottságom 

tagjait, és úgymond lovas ügyben jöttem. Nem olyan régen a Nemzeti Lovas Programmal 
kapcsolatos kormánydöntésekről tájékoztathattam a tisztelt bizottságot. És elöljáróban azt is el 
kell mondanom, hogy a kormány júliusban tárgyalta a szabad terephasználat feltételeiről szóló 
előterjesztést. Ennek a kidolgozása még folyamatban van, de ugyanakkor a januári ülésen 
pedig nyilván tájékoztattam a kormányt erről az erdőtörvényt módosító önálló képviselői 
indítványról, és megtörtént az az egyeztetés is elsősorban a Vidékfejlesztési Minisztériummal, 
ami után ide került ez az anyag.  

Ez egy régi történet. Aki ott volt már akkor, az tudja, hogy a ’96-os erdőtörvény 
elfogadásakor voltak nagy viták, és utólagosan igazából senki nem értette azt, és ma sem érti 
az akkori előterjesztő sem, hogy az a fajta korlátozás, amit a ’96-os erdőtörvény 
megfogalmazott, az miért került oda. Nevezetesen, hogy a lóval való közlekedés az erdőben 
miért került a jármű kategóriába. És ’96-tól egy folyamatos jogsértő helyzet alakult ki, 
merthogy lóval közlekedni, minthogy egyéb járművel a kijelölt útvonalon lehetne, csakhogy 
ilyen nincs. Egyébként az erdészeteknek, nemzeti parkoknak nagy szerencséje, hogy ilyen 
nincs, mert hogyha lenne, akkor viszont azt fenn kéne tartaniuk. Fenntartási kötelezettségük is 
lenne egy ilyen útvonallal kapcsolatban, azt gondolom én. 

’96-ban ez a korlátozás azért is meglepő, azért volt meglepő, mert ennek a magyar 
hagyományokban semmiféle előzménye nincs. Se 1871-ben értelemszerűen, se 1935-ben, sőt 
1961-ben, amikor az erdőhasználat lényegét meghatározó jogszabályok születtek, sem volt 
ilyen korlátozás.  

Egyébként jellemző az, vagyis a részletes indoklásban azt leírjuk, hogy általában a 
lóhasználat hogy történik ma, és ez folyamat. ’96-tól napjainkig igenis közlekednek lóval az 
erdőben, csak éppenséggel nem lehetne közlekedni, ki is lehetne tiltani, de ’96-tól máig 
egyetlenegy esetet nem tudunk, ami egyébként olyan balesetet okozott volna, vagy olyan 
konfliktusforrása lenne a lovasember megjelenése az erdőben, amitől félni kellene. Tehát ez a 
jogszabály-módosítás nem egy új jelenséget hoz be, hanem egyébként, ami meg szokott 
történni, egy élethelyzethez igazítja a jogi szabályozást. Mert ma egyébként, most én nemcsak 
a lovasokról beszélek, nem tisztem a kerékpárosokat idevenni és a többieket, de ma például a 
kerékpáros is megy, amerre lát egyébként, mert a másik bizottságban felvetődött, hogy a 
magántulajdon kérdéseiről van szó. Ez a törvényjavaslat nem szól magántulajdonról, de 
valóban felvetődik az egyéb terepek használata is. És a mai helyzet az, hogy a gyalogos turista 
is, a kerékpáros is, nem beszélünk a motocross és a quados jelenségekről, egy-két erdőben 
mondjuk a Balaton-felvidéken nyáron tényleg elég komolyan fel kell készülni és jó 
reflexekkel kell rendelkezni ahhoz, hogy egy lecsapó quadot kikerüljön valaki. 

Itt most azt szeretnénk elérni, hogy ez a szabályozás, ami még egyszer mondom, 
hagyomány nélkül és életszerűtlenül a jármű kategóriába sorolta a lovast az erdőben való 
tartózkodás tekintetében, ez szűnjék meg. 2009-ben, amikor az erdőtörvénynek volt az újbóli 
módosítása, akkor is előkerült ez, akkor a parlament meg se tárgyalhatta ezt a felvetést sajnos. 
Azt szeretném, hogyha erre most legalább sor kerülhetne, és hogyha egyéb korlátozásokat 
megfogalmaz valaki, akkor nyilván ezt módosító indítvány formájában megtehetné. 

Röviden összefoglalva ennyit. Még egy: ’96-ban ez a korlátozás úgy született meg, hogy 
annak semmiféle társadalmi előzetes vitája nem volt, ezt az előterjesztők is elmondták azóta. 
Igyekeztünk azért a javaslat kapcsán egy társadalmi vitát lefolytatni a mai modern 
eszközökkel. Több mint 200 ezer embert tudtunk elérni igazolhatóan a törvényjavaslat 
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módosítása kapcsán, és ennek a nagyon-nagyon nagy, szinte teljes egésze támogatólag 
nyilatkozott meg. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a kormány képviselőjét, támogatja-e? 
 
DR. PÉNZES ZSUZSANNA (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor megnyitnám a vitát, ki kíván hozzászólni? 

(Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő úr. 

Kérdések a bizottság részéről 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Azzal szeretném kezdeni, hogy tényleg egy 

nagyon régóta húzódó dolog végére tesz, reményeink szerint is, pontot a törvényjavaslat. 
Éppen ezért én nagyon fontosnak tartom azt, hogy megfelelő és széleskörű egyeztetésről 
lehessen beszámolni. Azt gondolom, hogy mindannyian ismerjük és tudjuk ennek a 
törvényjavaslati szabályozásnak az előzményeit meg az ellenzőit is, akiket egyáltalán nem 
szabad lebecsülni.  

Jelenlegi formájában, hogy ne áruljak el titkot, a Magyar Szocialista Párt jelenlévő 
képviselői tartózkodással fejezik ki a véleményüket. Miért tartózkodunk, hogyha egyébként 
még félig azt is elmondhatjuk, hogy támogatjuk? Azért tartózkodunk, mert azt gondoljuk, 
hogy egy néhány ponton nem pontos. 

Ezeket most én azért elmondanám, csak hogy tudjuk, hogy ellenzéki képviselőnek nincs 
nagy esélye módosító indítványának az elfogadására, de ha kormánypártiként vagy a kormány 
benyújtja, akkor erre figyelmet kellene fordítani. 

Az első a 91. paragrafusnál ez a törvénymódosítás szövege. Azt használják képviselő 
úrék, hogy „amit az erdőgazdálkodó tűrni köteles, kivéve”, és vannak a felsorolások. Ez lehet, 
hogy csak stilisztikainak tűnik, de ezt cseréljék már ki arra, hogy „amit az erdőgazdálkodó 
nem tilthat”, és utána folytatódjon tovább. Azért, mert a tűrés úgy néz ki, mintha mi 
ráerőltetnénk valakire, hogy igenis akármit is akarsz, de ezt el kell tűrnöd. Szerintem ebben 
talán a tiltás talán rugalmasabb kifejezés lehet, és ezt abszolút jó szándékkal és a jobbítás 
szándékával mondom. Tehát „bárki a saját felelősségére ott tartózkodhat, amit az 
erdőgazdálkodó nem tilthat, kivéve ha”, az összes többi rendben van. 

A másik, hogy nem tudom, arra gondoltak-e az előterjesztők, hogy érdemes lenne az 
ellenzők miatt, meg utána a hatása miatt is talán egy olyanfajta szabályozást is beletenni a 
lovasok vonatkozásában, hogy napkelte után egy órával, és napnyugta előtt egy órával. Tehát, 
hogy ez az erdőhasználati időszak erre vonatkozzon, mert tudjuk, hogy a legnagyobb ellenzők 
ebben a körben nyilván, ki lehet mondani, a vadászok, meg az erdészet is. Ott lehet, hogy egy 
pontosítást, ha a kormány is jónak tartja, érdemes lenne bevenni. 

A harmadik az, amit mondott képviselő úr és messze egyetértek vele, tehát a quadosok 
és crossmotorosok életveszélyes állapotokat idéznek elő nemcsak a lovasok számára, hanem a 
gyalogosok számára is. Tehát ha már hozzányúl a kormány ehhez a törvénymódosításhoz, 
nagyon jó lenne ezt valamilyen formában szabályozni. És én azt gondolom, az azért 
mindenkinek nagy örömére szolgálna, remélem, nincsen quados meg crossmotoros a 
bizottságban, ha ott viszont ki lehetne tiltani nyugodtan az erdőkből, mert a vadat, az erdei 
utakat, a természetjárókat, a lovasokat, tehát mindent zavarnak. Énszerintem ennek nagyon jó 
társadalmi hatása lenne, mondom, én egyébként minden „savanyú a citrom” nélkül ellenzéki 
képviselőként. 

És a negyedik oldalon meg tudom, hogy nagyon sietett nyilván az előterjesztő, ezért 
most mondanám, hogy azt majd, amikor a végleges előterjesztés elkészül, a negyedik oldalon 
azt a mondatot mindenképpen pontosítani kellene, hogy más ne mosolyogjon rajta, hogy 
amely a negyedik bekezdés közepén van, hogy a „kezdő lovas mindenképpen egy iktató 
felügyelete alatt tanul lovagolni, az oktatók képzésének pedig részét képezik a kulturált erdei 
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lovaglás szabályi.” A „szabályi” egy szép magyar kifejezés, de talán ide jobb a szabályai, az 
„iktató” meg inkább az irodában dolgozik és nem a kezdő lovas felügyeletét látja el. Csak a 
poén kedvéért hadd mondjam, tehát ezt nyilván, ha a végleges javaslatokra kerül sor a 
parlament elé, azt gondolom, mindegyiket lehet orvosolni.  

De az időtartamot és a quadosokat megfontolandónak tartom. Jelenleg tartózkodunk az 
általános vitára való alkalmasságtól ezek miatt az észrevételek miatt, amely természetesen 
nem zárja ki, hogy a vita során támogatni fogjuk a javaslatot.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Én is köszönöm. Van-e valakinek még esetleg kérdése? (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nem, akkor megadom a szót a válaszadásra képviselő úrnak. Parancsolj. 

Előterjesztő válaszai 
HORVÁTH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Még annyi kiegészítést hadd tegyek, 

hogy nyilván arról is van szó, és a bizottság ebből a szempontból abszolút témagazda, hogy 
szeretnénk, hogyha Magyarország az európai lovasturizmusnak egy centrum országa lenne, 
egy centrum régiója. Nyilván ehhez és a hagyományainkhoz az is hozzátartozik, hogy a 
jogszabályi környezet egy megengedő jogszabályi környezet a lovasturizmus kapcsán és a 
lóval való terephasználat kapcsán.  

Ami az egyeztetést illeti, senkit nem becsülnénk le, és tudjuk, hogy egyébként sokszor 
nem alapos ismeretek miatt fogalmazódnak meg elfogultságok, ilyen például a vadászati 
dolog. Még egyszer mondom, lovas az elmúlt évtizedben, lovas és vadász kapcsán semmiféle 
tragédia nem történt. Sajnos azt halljuk inkább, hogy a vadászok egymásra nézve tudnak 
olykor veszélyes helyzetet előidézni. A múlt héten is kettő ilyen tragédia látott napvilágot. És 
ez egy szabadság kérdés. A napkelte, napnyugta ügye: ez egy rossz precedens lenne, ez 
egyfajta kijárási tilalom, és egyébként a vadász onnantól kezdve nem tudja eldönteni, hogy 
lovasra lő vagy szarvasra. De hát a vadászat se úgy történik, hogy ha szembejön egy szarvas, 
akkor bármelyikre lövök, hanem megvannak annak a szabályai, a vadásznak ugyanúgy be kell 
tartania azokat. Arról tudunk beszélni, hogy a láthatóság feltételeit meg kell teremteni, de 
egyébként így mindenkire vonatkozik. Nemcsak a lovasokra, mert akkor a lovasnak is meg 
kell teremteni, a kerékpárosnak, és mindenkinek, aki egyébként mozogni mer napnyugta után 
az erdőben. 

És még egyszer mondom, ez nem úgy van, hogy bármire lőhetek, ami mozog, nem 
életszerű a dolog, nem történt ebből, még egyszer mondom, a másfél évtizedben a lovasok 
szempontjából semmilyen olyan baleset, ami azt mutatná, hogy a környezetére veszélyes 
lenne. 

Ami a quad és a motor: ez nem az én tisztem, nem támogatnám, jellemző az, hogy mind 
természetvédelmi szempontból, mind a környezeti terhelés szempontjából, azt gondolom, ez a 
két eszköz nem való az erdőbe. 

A keretek közé szorítás pedig pontosan azért elkerülendő, mert Magyarország ebből a 
szempontból tényleg piacvezető tud lenni. A szabad terephasználat és szabad tereplovaglás 
feltételeit, vagy néha az illúzióját még tudja garantálni. Ahol keretek közé lett szorítva, 
piacvezető országokban, csak egy konkrét példa, mondjuk a Loire-völgye mentén, ott meghalt 
a dolog abban a pillanatban, hogy egy sávra lett szorítva, és ott lett nagy a környezeti terhelés. 
És itt alapvetően olyan erdészeti utakról beszélhetünk, olyan földutakról beszélünk, amelyeket 
keresnek a lovasok, nem a turistaösvényeken közlekednek.  

És csak lezárásképpen: innentől kezdve aztán persze egy másik kérdés lesz az, hogy a 
szabad terephasználat, ahol nem állami erdőkről beszélünk, hanem olyan földutakról, amelyek 
egyébként rét, legelő, egyéb helyeken vannak, ezeknek a használati kérdését is úgy gondolom, 
hogy jó lenne azért ebben a ciklusban tisztázni, mert így kerek a történet. 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Kérdezem, a kormány képviseletében kívánnak-e reagálni? (Nincs jelzés.) 
Köszönjük szépen. (Jelzésre:) Alelnök úr jelezte, hogy pár szót szeretne még a végén szólni. 
Parancsoljon, alelnök úr. 

 
LASZTOVICZA JENŐ (Fidesz): Tényleg csak röviden. Nagyon jól emlékszem rá, hogy 

a 1998-2002-es ciklusban is felmerült már ez a probléma. Azóta nem igazán tudtuk 
megoldani. Hiszen akkor volt egy olyan szlogen, hogy az osztrákok az alpesi síben nagyok, 
magyarok meg legyünk a lovaglásban nagyok, mert Magyarország keresztben-kasul 
lovastúra-útvonalaknak megfelel. És valahogy ez akkor elmaradt, és azért örülök annak, hogy 
képviselőtársamék ezt elővették, mert azt gondolom, és hiszek benne, hogy a lovasturizmust 
fel lehet nagyon komolyan élénkíteni, mert nagyon sok hozadéka van. Én csak annyit 
mondanék, Laci, hogy ezt támogatni kell, és Pál Béla képviselő úréknak is van szerintem egy-
két olyan gondolatuk, amit érdemes lesz majd átgondolni és beépíteni ebbe a törvénybe. 

A crossosokkal kapcsolatban csak annyit jegyeznék meg, hogy a bizottságnak lehet, 
hogy kellene foglalkozni ezzel a kérdéssel is. Nem az, hogy állandó jelleggel, de nem tudunk 
Magyarországon megrendezni komoly cross-versenyeket, vannak olyan helyek például a mi 
térségünkben is, ahol semmiféle olyan kárt nem okoznának a crossosok, hogyha évente 
kétszer vagy háromszor komoly nemzetközi versenyeket meg lehetne rendezni. Ami nem 
gátolna semmit, és nemcsak erdőkről szól a történet, hanem elhagyott katonai területekről, 
egyebek, lehet, hogy ezzel is érdemes lenne foglalkozni majd egyszer. 

Köszönöm. 

Szavazás, bizottsági előadók állítása 

ELNÖK: Ha nincs több hozzászólás, akkor a vitát lezárom, szavazásra kerül a sor. Aki a 
T/10235. számú törvényjavaslat általános vitára alkalmasságát támogatja, kérem, szavazzon. 
(Szavazás.) 11 igen. Aki tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett általános vitára 
bocsátottuk. 

Következő kérdésem, kívánunk-e többségi előadót állítani? (Nincs jelzés.) Nem 
kívánunk. Kisebbség? (Pál Béla jelentkezik.) Jó, Pál Béla akkor. (Szavazás.) Támogatjuk. 
(Lasztovicza Jenő jelentkezik.) Bocsánat, akkor visszamegyünk a többségi előadóhoz. 
Lasztovicza Jenő. Jó. (Szavazás.) Támogatjuk és kisebbségi Pál Béla képviselő úr, ezzel is 
megvagyunk. 

Köszönöm szépen, vége a napirendünk tárgyalásának, további jó munkát kívánok. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 22 perc) 
  

Dr. Bohács Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra 


