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Napirend 
 

1. a)  A Magyarország 2012. évi központi költségvetésértől szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/12002. szám)  
(Általános vita)  
b)  Az Állami Számvevőszék jelentése Magyarország 2012. évi központi 
költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről (T/12002/1. szám)  

2. A Normafa Park történelmi sportterületről szóló törvényjavaslat (T/12083. szám) 
(Általános vita)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 
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Hoffman Pál (KDNP) Bús Balázsnak (KDNP)  
Pál Béla (MSZP) dr. Varga Lászlónak (MSZP) 
 

 
Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)  
Dr. Somogyi Andrea osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Molnár Bálint számvevő (Állami Számvevőszék)  
Dr. Szaló Péter helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
 

Meghívott 
 
Dr. Hajnóczy Péter főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 4 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

ELNÖK: Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit a bizottság mai ülésén.  
Először ismertetném a helyettesítéseket: Bús Balázs Hoffmann Pált, Becsó Zsoltot 

Lasztovicza Jenő, Kovács Ferencet Kovács Péter, Tapolczai Gergelyt Révész Máriusz, Szalay 
Ferencet Horváth Zoltán, Pál Bélát Varga László helyettesíti.  

A napirendi pontokat ismertetném, illetve a megküldötteken kívül nekem nincs más 
indítványom. Kérdezem a megjelenteket, hogy kíván-e valaki hozzáfűzni, illetve kívánja-e 
valaki kiegészíteni a napirendi pontokat? (Nincs jelentkező.) Ha nincsen, akkor ezeket teszem 
fel szavazásra. Aki egyetért a mai napirendi pontokkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 
(Szavazás.)  

Egyhangúnak látom. Köszönöm szépen. 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/12002. szám) és az Állami 
Számvevőszék jelentése Magyarország 2012. évi központi költségvetése végrehajtásának 
ellenőrzéséről (T/12002/1. szám) 

Első napirendi pontunk a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 
2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló T/12002. számú törvényjavaslat, 
valamint a 2012. évi költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről szóló ÁSZ-jelentés 
tárgyalása. Annyit kérnék szépen a megjelentektől, hogy személyesen mutatkozzanak majd be 
a jegyzőkönyv számára. A bemutatkozással kezdünk, ha lehetséges. Köszönöm szépen.  

 
DR. KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen.  
Koleszár Katalin vagyok a Nemzetgazdasági Minisztériumból, főosztályvezető-

helyettes, és a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről tennék egy rövid kiegészítést a 
törvényjavaslathoz. 

 
ELNÖK: Tessék parancsolni! Megadom a szót, tessék folytatni! 

Dr. Koleszár Katalin kiegészítése 
DR. KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 2012. évi 

költségvetési törvény végrehajtásáról szóló beszámolót az államháztartásról szóló törvénynek 
megfelelően határidőben elkészítette a kormány és benyújtotta a parlament részére augusztus 
31-éig, ezt megelőzően június 30-áig átadta az Állami Számvevőszéknek ellenőrzésre.  

A törvényjavaslat a szokásos tartalommal bír, normaszövege rendelkezik a 2012. évi 
költségvetés finanszírozásáról, a végrehajtás szabályaival összefüggő kérdésekről, tárgyalja az 
államadósság-kezelési tartalmakat, a tb-alapok pénzügyi előirányzataink végrehajtásával 
kapcsolatos rendelkezéseket.  

Nagyon röviden szólnék a makrogazdasági körülményekről: a kormány 2012-ben is 
folytatta a szociális problémák megoldását, a magas államadósság csökkentését, az ország 
versenyképességének javítását, a munkaerő-piaci aktivitás fokozását, az ország növekedési 
potenciáljának emelését. Az ennek megfelelő gazdaságpolitikai mutatók javulása látható 
2012-ben. Mindezek eredményeként az államháztartás európai uniós módszertana szerinti 
2012. évi hiánya az összes adat alapján a GDP 1,9 százalékában teljesült. Ez igen jelentős 
eredmény, és ez azt jelenti, hogy 2011 után 2012-ben, és várhatóan 2013-ban is Magyarország 
teljesíti az uniós deficitkövetelményeket. 

A hiány alakulásának értékelésekor fontos megjegyeznünk azt is, hogy a költségvetési 
törvényben megtervezett 320 milliárd forintos kockázati tartalékok nem kerültek 
felhasználásra. A 2012. évben rendkívül fegyelmezett gazdálkodás folyt, és az intézmények 
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takarékos gazdálkodása mellett a kormány az évközi kedvezőtlen nemzetközi gazdasági 
folyamatokra azonnal és megfelelően reagált, így a vártnál kevesebb adóbevétel mellett is 
jobb lett az egyenleg, melynek meghatározó szerepe volt a túlzottdeficit-eljárás 2013. évi 
lezárásában.  

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéséről az NGM részéről,  a kormány részéről csak 
annyit szeretnék megjegyezni, hogy a jelentés összeállítása érdekében folyamatos egyeztetés 
folyt az Állami Számvevőszékkel a helyszíni ellenőrzések és a beadott dokumentumok 
alapján leírt előzetes javaslatokról, ennek megfelelően alakult ki az Állami Számvevőszék 
jelentése. Kedvező változásokra és még fennálló kisebb hiányosságra is felhívta a 
figyelmünket. A véleménykülönbségeket sikerült feloldani, és mindazon javaslatok, 
amelyeket megfogalmazott az Állami Számvevőszék, intézkedési tervek készülnek.  

Köszönöm a bizottság figyelmét, és kérem, hogy a törvényjavaslat általános vitára 
való alkalmasságát támogassák. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm.  
A bemutatkozás után megadnám a szót rögtön az Állami Számvevőszék 

képviselőjének. 

Molnár Bálint kiegészítése 
MOLNÁR BÁLINT (Állami Számvevőszék): Szép jó napot kívánok! Molnár Bálint 

vagyok az Állami Számvevőszéktől, és röviden, tömören átfogó képet szeretnék nyújtani az 
Állami Számvevőszék eme döntéséről. 

Az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségének megfelelően elvégezte a 
Magyarország 2012. évi központi költségvetése végrehajtásáról szóló törvényjavaslat 
ellenőrzését. Az ellenőrzés megállapította, hogy a 2012. évi költségvetés végrehajtása a 
jogszabályi előírásoknak megfelelt. Elvégeztük a költségvetés végrehajtásáról szóló 
törvényjavaslat adatainak és a helyszíni ellenőrzés során kapott adatoknak az összevetését, 
ellenőriztük az ezen adatok közötti konzisztenciát.  

Megállapítottuk, hogy a beszámolók és az elszámolások adatai alátámasztják a 
törvényjavaslatban szerepeltetett adatokat. Ez alapján a zárszámadási törvényjavaslatot 
megalapozottnak és az abban szerepeltetett adatokat megbízhatónak minősítettük. A be-
számolóknál és az elszámolásoknál feltárt hibák összességükben nem érték el azt a szintet, 
hogy a törvényjavaslat egészének megbízhatóságát befolyásolják. A zárszámadás egészére 
összesített hibák összege 9,9 milliárd forint volt, ennek a felét az alapoknál, felét az 
intézményeknél azonosítottuk. A feltárt hibák összege jóval alatta maradt a megbízhatóságot 
befolyásoló lényegességi küszöbnek, amely a központi alrendszer kiadási főösszegének 
csupán 2 százalékát teszi ki. 

Ellenőrzésünk lefedte a központi alrendszer költségvetési törvény szerinti bevételi 
főösszegének 97 százalékát, illetve kiadási főösszegének 91 százalékát. Több mint 140 
milliárd forinttal növeltük az ellenőrzési lefedettséget a 2011. évi zárszámadási ellenőrzéshez 
képest. A 2011. évi zárszámadási ellenőrzés során a Belügyminisztérium intézményeinél már 
bevált statisztikai mintavételezési módszer továbbfejlesztésével teljeskörűen ellenőriztük a 
KIM-fejezetet. 

A helyszíni ellenőrzés során összesen 105 beszámolót és elszámolást ellenőriztünk. 
Megállapítottuk, hogy megbízhatóak a központi kezelésű kiadási és bevételi előirányzatok 
teljesítési adatai, kivéve a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételeket, melyet korlátozott 
minősítéssel láttunk el. Mivel a szerződések adatait és nyilvántartásait a jogelőd szervezetek 
nem tartották naprakészen, a szerződéses adatokban és a nyilvántartásokban az időközben 
bekövetkezett változásokat nem vezették át, így azok megbízhatósága nem volt megfelelő. 

A költségvetési szervek és a fejezeti kezelésű előirányzatok beszámolói, illetve az 
intézményi címek előirányzatainál elfogadó véleményt 59, korlátozott záradékot 2 esetben 
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adtunk a KIM-fejezet Nemzeti Közszolgálati Egyetem beszámolójánál és a „Megyei 
intézményfenntartó szervek, átvett intézmények” alcímnél. A KIM-fejezet kiadásai és 
bevételei összességében azonban megbízhatóak voltak. 

Ezenkívül külön minősítettük az alapok beszámolóit. A két tb-alap konszolidált 
beszámolóját, valamint az elkülönített állami pénzalapok beszámolóit elfogadó véleménnyel 
láttuk el. Az ellenőrzésbe bevont költségvetési szerveknél és fejezeti kezelésű 
előirányzatoknál a beszámolók megbízhatóságának értékeléséhez elvégeztük a belső 
kontrollrendszerek kiépítettségének és működésének minősítését is, ennek alapján az 
intézmények 85 százaléka részben vagy egészében megfelelő minősítést kapott.  

Megállapítottuk, hogy kockázatot jelent a törvényjavaslat összeállítása során, hogy a 
folyamatban alkalmazott kontrollok a Nemzetgazdasági Minisztériumnál szabályozási szinten 
nem jelennek meg, így a feladatok nem számon kérhetők, nem reprodukálhatók. Az NGM, 
illetve az adatszolgáltatók közötti adategyeztetések manuális úton történnek, ezenfelül 
kockázatot jelent, hogy nem teljesen zárt a törvényjavaslat összeállításához alkalmazott 
informatikai rendszer abból a szempontból, hogy a rendszer nem teljeskörűen dokumentált és 
naplózott, emiatt a folyamatok nem teljeskörűen reprodukálhatóak. 

A hazai költségvetésben 2012-re 1567,4 milliárd forint EU-forrás felhasználását 
tervezték, amely 1088,5 milliárd forint összegben 69,4 százalékban teljesült. A kormány 
intézkedéseket hozott az EU-források igénybevételének gyorsítására, a gyorsítás 2012-ben 
részlegesen fejtette ki hatását. A 2007-2012. év között lekötött összegek és a teljesített 
kifizetések azonban továbbra is elmaradtak az időarányostól. Az operatív programok 
egyharmadánál a 2012. évi adatok alapján – kormányzati, illetve európai bizottsági 
intézkedések hiányában – továbbra is magas a forrásvesztés kockázata. 

Jelentésünkben a NAV elnökének javasoltuk az egységes folyószámlarendszer 
kialakítása érdekében a szükséges ütemezés elkészítését. A nemzetgazdasági miniszternek 
javasoltuk a zárszámadási törvényjavaslat összeállítása során alkalmazott kontrollok 
szabályozási rendszerének és működésének kialakítását, valamint a törvényjavaslat 
összeállítását támogató informatikai rendszer teljes körű zártságát biztosító intézkedések 
megtételét. A vidékfejlesztési miniszternek intézkedést javasoltunk annak érdekében, hogy a 
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet nyilvántartása naprakész, valós adatokat tartalmazzon. 
Javasoltuk továbbá a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökének az államháztartásról szóló 
törvény szerinti átláthatóság szempontjait igazoló dokumentum- és kontrollrendszer 
meghatározását, amelyek alapján mérni tudja a pályázó szervezetek átláthatósági 
követelményeinek való megfelelését. 

Ellenőrzésünk során kiemelt figyelmet fordítottunk a 2011. évi költségvetés 
végrehajtása, valamint az ahhoz kapcsolódó ellenőrzések során tett javaslataink 
végrehajtásának utóellenőrzésére is. 6 átfogó javaslatunkból 3 hasznosult, 3 részben valósult 
meg, illetve megvalósulásuk a helyszíni ellenőrzés lezárásakor folyamatban volt. A korábbi 
évekhez képest pozitív változás, hogy a javaslatok alapján az új ÁSZ-törvény által előírt 
intézkedési tervkészítési kötelezettségének valamennyi érintett eleget tett.  

Köszönöm szépen a figyelmüket. 

Kérdések, észrevételek 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Megnyitom a vitát, illetve a kérdések feltételének sorát. Ki kíván hozzászólni? 

(Jelzésre:) Parancsoljon! 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm.  
Érdekes jelenség van most itt az Irodaházban, szerintem ebben a percben körülbelül 18 

bizottság különböző termekben tárgyalja ezt az előterjesztést, a kormányt mindenhol egy 
képviselője, a Számvevőszéket egy képviselője képvisel, és bizottsági tagok mondják el a 
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véleményüket. Előrebocsátom, az irdatlan adatmennyiséget átfutottam, de természetesen nem 
tudtam, nem is akartam elolvasni, mert gyakorlatilag a Jobbik véleménye minden évben ezen 
napirendi pont tárgyalásakor ugyanaz. Ahogy most itt Molnár Bálint úr, a Számvevőszék 
képviselője egy egységes anyagot ismertetett meg velünk, illetve, elnézést, de látom, a 
kormánypárti képviselők is megkapták a saját tájékoztató anyagukat, én magam is 
megkaptam, előrebocsátom, itt van az asztalon, MSZP-s képviselőtársaimnál is látok valami 
központi direktívát, hogy ilyenkor mit is kell mondani. Egyszerűbb lett volna, ha mindenki a 
leírt anyagot átküldi, bekerül a jegyzőkönyvbe, és újra kinyomtatjuk. Ennek nem sok értelme 
van, ráadásul azokat a hibákat, amiket minden évben elmondtunk, most is elmondhatnánk. 
Nem fogom felolvasni, de alapvetően vannak visszatérő soha nem korrigált, és szerintem 
korrigálásra nem is szándékozott fejezetek az előterjesztésben.  

Ismételten elmondom, hogy az ÁSZ a saját maga által lefektetett szakmai 
szabályzatában is mindig deklarálja, hogy a jelentéseket tárgyszerűen, tömören, világosan és 
közérthetően kell megfogalmazni, ennek az idei beszámoló sem felel meg. Az Állami 
Számvevőszék mindamellett még úgy érzi, hogy a kormány mellett, vagy ahelyett, vagy őt 
támogatva saját magának kell megmagyaráznia a történteket, miközben véleményem szerint 
csak egy ellenőrzésre lenne hivatott, és a következtetések levonását nem támogatólag és 
gyakorlatilag nem kritika nélkül kellene megtennie.  

Mindig visszatérő momentuma a felszólalásunknak, hogy az országleltár, ami nélkül 
azt sem tudjuk, hogy miről beszélünk, hogy miből fogyott, mivel gyarapodtunk, mi 
mindenünk van egyáltalán, nem készült el. Erre utaló nyilatkozatokat sem hallottunk. Nincsen 
az államú közalapítványok, közhasznú szervezetek működésével kapcsolatos ellenőrzés - 
legalábbis írásban - lefektetve, aggregált adatokat kapunk, nem látjuk a növekményt, a 
fogyást fejezetekre lebontva.  

Tehát még egyszer mondom, talán macskakörmözni kellene a tavalyi, tavalyelőtti és 
az előtti felszólalásunkat, ezt megismételjük, a Jobbik nem támogatja az általános vitára való 
alkalmasságot, egyáltalán az előterjesztést sem. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Varga László képviselő úr! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót. 
Nyilván, én is rövidre zárhatnám azzal, hogy a költségvetés, annak módosítása és 

zárszámadása a mindenkori kormánypártok politikai felelőssége, és ezzel le is zárhatnám a 
felszólalásom. Aztán nyilván, a kormánypártok támogatják, az ellenzéki pártok pedig 
kritizálják, és nyilván, nem találjuk általános vitára alkalmasnak az előterjesztést ebben a 
formában sem, de azért van ennél több okunk is, mint egy szokványos alapszituáció, hiszen a 
2012. évi költségvetést kilencszer kellett módosítani, ami nem egy hagyományos helyzet, azt 
gondolom. Tehát az eredetileg eltervezett, eredetileg megálmodott főszámok, ügyek, politikai 
tartalom, ami egy költségvetésben van, nyilván a megszorítások és a folyamatos ad hoc-
változások áldozatává vált, tehát van egy ilyen típusú problémánk is ezzel a helyzettel. 

A felvezetésből, hogy a bizottság ügyeire tereljem inkább a szót, hiszen az előző egy 
általános megállapítás volt, sport és turizmus: az Állami Számvevőszék jelentése ilyen módon 
nem foglalkozik e két területtel. Évről évre elmondtuk egyébként, hogy bizonyos területeken, 
bizonyos tekintetben megtehetné az ÁSZ, különösen a tao-pénzek felhasználására gondolok 
itt elsősorban, vagy a konkrét ügy kapcsán arra gondolok elsősorban. Nyilván, el lehet 
mondani úgy általában, hogy a sport komoly forrásokkal rendelkezik a 2012. évi 
költségvetésben részint a tao-rendszer okán is, részint azért is, mert olimpiai év volt, és 
minden olimpiai év kedvezőbb a sportélet számára, mint a nem olimpiai évek, azonban 
változatlanul kevés összeg kerül elköltésre a szabadidősportra, a diáksportra. Ezeket mindig 
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elmondtuk, elmondtam én is sokszor, vitáztunk erről a bizottság keretein belül, hogy erre a 
területre lényegesen kisebb források jutnak a többi években.  

Nem akarok ebben aktuálpolitikai dolgokat, áthallásokat mondani, de a 
stadionépítések milliárdjai az utóbbi napok eredménytelensége okán azért minimum 
kérdőjeleket vethetnek fel a magyar társadalomban, és nem is biztos, hogy hatékonyak, annak 
fényében, ha mondjuk az NB-1 átlag nézőszámát nézzük, hiszen magam is sokat tettem, azt 
gondolom, szűkebb pátriám sportberuházásaiért. Egyébként volt köztük stadion is, tehát az 
előző ciklus végén nagyon sokat lobbiztunk azért, hogy a diósgyőri stadionrekonstrukció 
megfelelő támogatásban részesüljön. Van olyan, hogy nézői igények alátámasztanak ilyen 
típusú beruházásokat, de az nem támasztja alá szerintem, hogy már 3 ezer alá csökkent a 
nézőszám.  

Nem ilyen volumenű beruházásokra van szükség, sokkal inkább a realitásokhoz és a 
versenyszellemhez kellene igazítani, hiszen eldől egy-egy ilyen típusú sportberuházás azon, 
hogy milyen kormánypárti kötődése van egy-egy klubnak, illetve, hogy mekkora az ilyen 
típusú lobbija, de kevés a realitás. A következő hónapok nyilván, arról is fognak szólni - nem 
kifejezetten a költségvetésre vonatkozik, hanem csak úgy általánosságban -, hogy komplexen 
mit lehet erről mondani. Mondjuk úgy, a stadionbiztonsági projektek, az egyéb jogszabályok, 
amelyek ehhez kapcsolódnak, a több helyen is tapasztalható szurkolói bojkott, a színvonal 
általában azt mutatja, hogy jelenleg nincs ilyen típusú, ilyen volumenű társadalmi igény erre 
az ügyre. 

Turisztika kapcsán, a turisztikai célelőirányzat legnagyobb részét itt is a Forma-1 
támogatása tette ki, ez a korábbi években, a szocialista kormányok idején nem így jelent meg, 
tehát itt a növekedés látszatra ennek tudható be. Ha ezt nem értjük a sor alatt és nem látunk a 
számok mögé, akkor nyilvánvalóan nem sok látszik a többlettámogatásból, ami a választási 
kampány során elhangzott. Természetesen lehet itt is az EU-s forrásokra mutatni, lehet azok 
régiós elbírálási gyakorlatát jónak tartani, én mondjuk, ha a szűkebb pátriámat, Miskolcot 
veszem, láthatom így, hiszen gyakorlatilag kerek szám az a forrás, ami beruházásokra érkezett 
például egy nehéz helyzetben lévő városba, ez a kerek szám a nulla; ennél azért lényegesen 
több kéne, különösen azokra a területekre, ahol ez az egyik kitörési pont lehet a nehéz 
helyzetben lévő emberek számára. Még lehetne folytatni a történetet, valószínűleg az 
általános vita a parlamentben ennek jegyében fog telni, hiszen ez mindig a kormány 
politikájának egy lenyomata. Ennyit gondoltam elmondani, és nyilván, mi nem támogatjuk, és 
nem találjuk általános vitára alkalmasnak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Kovács Péter! 
 
KOVÁCS PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Megint csak Varga László képviselő úr hozzászólása bíztatott arra, illetve keltette fel 

bennem azt az indulatot, ami arra sarkall, hogy hozzászóljak. Tanulságos volt a képviselő úr 
hozzászólása, két dolgot megtudtunk belőle, az egyik, hogy Varga képviselő úr szerint akkor 
nincsen szükség a diósgyőri stadion rekonstrukciójára, hiszen a foci nem áll ott, az ő 
elmondása szerint.  

A másik meg az, hogy ha módosítanak egy költségvetést, az szerintem nagyon helyes 
dolog, főképpen akkor, ha szükség van rá, és inkább legyen egy akár százszor módosított 
költségvetés, amelyik tartja a hiánycélt, mint egy olyan, amit soha a büdös életben nem 
módosítanak, de soha nem tartotta a hiánycélt, mint amikor a szocialisták kormányoztak. 
(Közbeszólások a Fidesz oldaláról: Pontosan! Így van!) 

 
ELNÖK: Révész Máriusznak adom meg a szót (Jelzésre:), előtte azonban Varga 

képviselő úrnak!  
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DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Gondoltam, megvárom, míg egy pár hozzászólás, 

reagálás lesz.  
 
ELNÖK: Jó, rendben.  
Máriusz, kívánsz hozzászólni? (Révész Máriusz: Igen.) Parancsolj! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. 
E rövid pártpolitikai csatározásokon túl szerintem érdemes lenne egy lépéssel 

magasabbra menni, vagy egy lépéssel hátrébb lépni, és megnézni, hogy milyen folyamatok 
voltak az elmúlt esztendőben. Szerintem ezt akár még az ellenzék is elismerheti, hogy nem 
volt kis teljesítmény, különösen az ő kormányzásukkal összevéve, hogy a költségvetési hiány 
nemhogy 3 százalék alá csökkent 2012-ben, hanem még a 2 százalékot sem érte el, 1,9 
százalék. (Dr. Vadai Ágnes közbeszól.) Ágnes, hogy ki lopott el és mit, jobb, ha nem 
megyünk bele egy összehasonlító elemzésbe, mert szerintem rosszul jöttök ki belőle.  

Azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy eredmény, nem is volt könnyen teljesíthető. 
Csökkent az államadósság mértéke, valamelyest növekedett az exportunk, tehát, ha átnézzük, 
akkor azért vannak olyan eredmények, amelyek szerintem még az ellenzék szempontjából is 
elismerésre méltóak. Nem mondom, hogy a részleteket ne lehetne vitatni, de azt gondolom, 
hogy ezt is érdemes megnézni. 

A második, amiről szeretnék beszélni, ez az, hogy a sporttámogatás hogyan alakult az 
elmúlt időszakban. Nagyjából 8,5 milliárd forinttal növekedett a sportra szánt pénz, a 
közvetlen sportra szánt pénz, a szabadidős tevékenység és szolgáltatási funkcióján összesen 
27,8 milliárd forint, ez a tavalyi évben, egy évvel ezelőtt, 2011-ben 8,5 milliárddal kevesebb 
volt, ez mintegy 40 százalékos növekedést jelent. Azt gondolom, hogy a sport területén, ha itt 
sportbizottságként tekintjük, akkor a 2012-es év eredményeit érdemes lenne elismerni akár 
még ellenzéki szempontból is.  

Van egy olyan sor is, hogy szabadidősport támogatása. Az hangzott el az előző 
hozzászólótól, hogy a szabadidősport támogatása nem növekedett, ezzel szemben a helyzet 
az, hogy 391 millió forintról a 2012. évben 474-re növekedett, tehát ez egy elég jelentős 
növekedést jelez az én véleményem szerint. (Dr. Vadai Ágnes: Mennyire? Mennyiről? - 
Közbeszólások.) 391-től 474-re. (Hadházy Sándor: Ne hagyd magad! - Dr. Vadai Ágnes: 
Csak nem hallottam.) Teljesen jó szándékú visszakérdezés volt, ebben semmi rosszindulat 
nem volt, tehát körülbelül 20 százalékos növekedésről beszélhetünk ezen a területen is.  

Azt gondolom, ha megnézzük a bizottság másik területét, ami hozzánk tartozik, a 
másik területen is jelentős növekedésről beszélhetünk. Tehát miközben a költségvetési 
hiánycélt sikerült tartani, sőt túlteljesíteni, azalatt nyugodtan megállapíthatjuk, hogy a mi 
bizottságunk hatáskörébe tartozó két területen - mind a sport, mind a turizmus és 
idegenforgalom területén - jelentősen sikerült előrelépni, úgyhogy a mi frakciónk ezek miatt 
támogatja a zárszámadási törvényjavaslat elfogadását. 

 
ELNÖK: Hadházy Sándor képviselő úr, parancsolj! 
 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr.  
Tisztelt Bizottság! Elöljáróban mindenképpen leszögezhetjük, hogy az ország 2012-

ben is már jobban teljesített, bővültek a felhasználható források, nagyon fegyelmezett, szigorú 
költségvetési politika érvényesült, és ennek következtében az eredmények is láthatók ma már. 
Azt mindenki tudja, hogy az államadósság csökkentése az alaptörvénynek megfelelően 2012-
ben is teljesült, 2013-ban is teljesülni fog reményeink szerint, és a jövőben is, hiszen erre 
bennünket az alaptörvény kötelez. Ez jó hír egyébként, mert ha ilyen fegyelmezett 
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költségvetési politikát kell folytatnia a mindenkori kormánynak, akkor talán kódolva van az, 
hogy Magyarország ebből a rendkívül mély válságból hamarosan kilábalhat.  

A bizottság szakterületére áttérve először a sport területét szeretném érinteni 
hozzászólásomban. Az egyik, amit le kell szögeznünk, hogy az ország lakosságának egészségi 
állapota riasztó, és ez szoros összefüggésben van az életmóddal is természetesen. Az 
életmódnak egyik fontos eleme a mozgás, a sportolás, és ezen a területen az ország rosszul 
teljesít. Az uniós átlag körülbelül 40 százalék, azaz az uniós emberek 40 százaléka valamilyen 
rendszerességgel sportol, valamilyen mozgásban részt vesz. Magyarországon alig több mint 
20 százalék ez az arány, tehát picit több mint a fele, és azt gondolom, hogy a lakosság 
egészségi állapotával ez szoros összefüggésben van, és nagyon helyénvaló az a kormányzati 
politika, hogy az egészségi állapoton többek között úgy lehet javítani, ha egy egészséges 
életmódot hozunk létre, illetve, ha ennek létrehozásában kormányzati eszközök is 
megjelennek. 

A másik fontos kérdés, hogy 2012-ben, mint ahogy már említésre került, a sport és 
szabadidős tevékenységek és szolgáltatások funkción összesen 27,8 milliárd forint jelent meg, 
amelyből 27,4 milliárd forint sportkiadás. Ez az összeg közel 8,5 milliárd forinttal magasabb, 
nagyobb, mint az előző évi, a 2011. évi teljesítés. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezetben biztosított támogatás lehetővé tette, hogy 2012-ben is megfelelően legyenek 
végrehajtva az államnak az utánpótlás-neveléssel, versenysporttal, szabadidősporttal, 
sportlétesítmények üzemeltetésével és fejlesztésével, sportági szakszövetségek támogatásával, 
a sportegészségügyi feladatok ellátásával, doppingellenőrzéssel, valamint az olimpiával és 
paraolimpiával kapcsolatos feladataink. 

Szeretnék itt egy kis kitérőt tenni. Varga László képviselőtársam itt elég cinikusan 
jegyezte meg, vagy utalt ki nem mondva a román-magyar labdarúgó-mérkőzésen nyújtott 
teljesítményre. Tisztelt Képviselőtársam! Az a helyzet, hogy az utánpótlás-neveléssel, ha nem 
foglalkozik egy ország, akkor valóban, ilyen események bekövetkezhetnek. Látványosan, 
drasztikusan, kétségbeejtően visszafejlődött a korábbi sikersportágnak nevezhető labdarúgás 
utánpótlás-nevelése, és ez bizony, szoros összefüggésben van a felnőtt válogatott 
teljesítményével is. Az a helyzet, hogy két esztendő alatt nem lehet kinevelni megfelelő 
utánpótlást, bármennyire is sikeres az utánpótlás-nevelés, két esztendő nem elegendő, 
körülbelül tíz év az az idő, melynek során tartósan és jelentős mértékben várható egy 
teljesítménynövekedés.  

De ne csak a labdarúgást érintsük, hanem a hozzám közelebb álló kézilabdát is 
nevesíthetjük. Nem olyan régen volt Magyarországon az U19-es utánpótlás világbajnokság, és 
azt állapíthattuk meg, hogy bizony, a kézilabda területén is elindult egy lemaradás, és ez az 
utánpótlás-neveléssel szoros összefüggésben van. De említhetném akár az összes többi 
sportágat, és ez annak köszönhető, hogy akkor, amikor forrásbőség volt világszerte és 
Magyarországon is, akkor ezekre, a számunkra rendkívül fontos területekre nem fordítottak 
kellő figyelmet és kellő forrást az előző 8 esztendőben regnáló kormányzatok, és itt a 
következménye. Tehát lehet ilyen megjegyezéseket tenni, csak éppen vissza szeretném fejteni, 
hogy honnan indult, honnan datálódott ez az eredmény. 

Szeretném azt is említeni, hogy a bizottság több alkalommal foglalkozott az olimpia 
finanszírozásával, és nagyon sok esetben kétségbeejtő segélykiáltásokat juttatott el a MOB, 
hogy nincs pénz a számláján, nem kapja meg az olimpia előkészítéséhez, a delegáció 
felkészítéséhez szükséges forrásokat. 2012-ben nem volt semmi ilyen segélykiáltás, mert a 
források időben és megfelelő mennyiségben rendelkezésre álltak, és igenis, ez is egy 
teljesítmény, amire külön szeretném felhívni a figyelmet. 

Lényeges változás természetesen az előző évihez képest a 2012. január 1. óta hatályos 
sporttörvény, melynek hatására a sport civil képviselete került előtérbe. Azt gondolom, 
nagyon jelentős eredményeket ért el ez a törvénymódosítás. Az Országgyűlés 15 milliárd 
forintos kiadási előirányzatot hagyott jóvá a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetben a 
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PPP-konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos 
feladatokra. Erre azért volt szükség, mert az előző kormányzatok ezt a PPP-programot 
rosszul, visszaélésekre alkalmas módon működtették, és nagyon sok beruházás torzóként 
félbe maradt, és nagyon sok beruházás nem teljesítette a funkcióját. Erre a feladatra 
egyébiránt az MNV Zrt. 2012-ben 8,8 milliárd forintot fordított, tisztelt képviselőtársaim, 
amelynek az egyik tétele a sportprojektek kiváltása 18 településen, mert az önkormányzatok 
beleragadtak ezekbe a beruházásokba, a vállalkozó ott hagyta őket, erre 6,3 milliárd forintot 
kellett elkölteni, és a két éve álló félkész törökbálinti iskola és sportközpont kiváltása is 2,5 
milliárd forintot emésztett föl ugyanebből a keretből.  

A sportra, a sportfejlesztésekre fordított források közül meg kell említeni,hogy az 5 
látvány-csapatsportág számára a 2011-12-es támogatási időszakban 43 milliárd forint 
kérelmet hagytak jóvá, s ebből 33,5 milliárd forintot tudtak lehívni, és egyébként több mint 10 
milliárd forint önrészt vállaltak a pályázatban. Tehát igen jelentős összegek mozdultak meg az 
utánpótlás területén, mindenképpen ezt is sikeres kezdeményezésnek és sikeres programnak 
nevezhetjük.  

A turizmus területére áttérve: a turisztikai célelőirányzat összességében - 
képviselőtársamnak ebben igaza van - lényegében nem változott, nagyságrendileg nem 
változott, valamilyen minimális bővülés volt, de a Forma-1 összeg beemelése ennek a 
változásnak a jelentős részét kitette. Megjegyzem, hogy azért ezen felül is bővült a turisztikai 
célelőirányzat, azonban a bizottság is még 2010 előtti ülésein foglalkozott a TC 
felhasználásával, és azt tapasztalhattuk, hogy a működési kiadások körülbelül 40 százalék, 
talán még a fölötti nagyságrendet vittek el, és az érdemi forrás 60 százalék alatt maradt. Most 
ez az arány jelentős mértékben megváltozott a felhasználható források javára, és így 
eredményesebben tudtunk marketingmunkát végezni. Egyébiránt a turisztika, a turizmus 
teljesítményében ezek egyértelműen jelen vannak, láthatók, hiszen 2012-ben is, mint ahogy 
2013-ban is a turizmus volumene minden tekintetben bővült, úgy a vendégéjszakák 
tekintetében, mind a bevételek tekintetében is. Természetesen nem lehetünk elégedettek ezzel 
a teljesítménnyel, és bízunk abban, hogy a következő időszakban ezt a teljesítményt is tovább 
tudjuk javítani. 

Tisztelt Bizottság! Az ÁSZ ellenőrzése során megállapította, hogy a 2012. évi 
költségvetés végrehajtása a jogszabályi előírásoknak megfelelt, a beszámolók és elszámolások 
adatai alátámasztják a törvényjavaslatban szerepeltetett adatokat, ez alapján a zárszámadási 
törvényjavaslatot megalapozottnak, és a törvényjavaslatban szerepeltetett adatokat 
megbízhatónak minősítette. A központi alrendszer 2012. évi bruttó államadósság-állománya a 
GDP arányában 73,3 százalék volt, amely 1,8 százalékponttal alacsonyabb az előző évinél, 
így hozzájárul ahhoz, hogy az államadósság a csökkenő tendencia tekintetében megfeleljen az 
alaptörvényben, illetve a stabilitási törvényben előírtaknak.  

A fentiek alapján a 2012-es költségvetés az előirányzatoknak megfelelően valósult 
meg, és jól szolgálta mind a sportban, mind a turizmusban kitűzött célokat. Mindezek alapján 
a Fidesz munkacsoportja támogatja a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Varga László képviselő úr jelentkezett még. 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen, csak gyorsan begyűjtöttem a 

felszólalások kapcsán a reakciókból a dolgokat. Nyilván, nem ez fogja meghatározni a 
következő fél év, 7-8 hónap politikáját, amit itt, ebben a bizottságban mondunk, azt hiszem, 
nem erre a legfogékonyabbak ma a választók, ezért igyekszem a múlt idejű kivételeket 
kihagyni. Elhangzott itt a szlogen Hadházy képviselő úr részéről, hogy mennyivel jobban 
teljesít az ország. Ennek a nyomait nem látjuk, úgyhogy inkább a következő és igen konkrét 
válaszaimat mondanám el. 



 13 

A magyar-román és az utóbbi hónapok focieredményei kapcsán mondta, hogy cinikus 
voltam. Nem cinikusan, hanem végtelenül tragikusnak fogom fel ezt a helyzetet, hogy ilyen 
eredményeket értünk el, és ezt komolyan mondom, hogy engem fizikai értelemben megvisel 
az ilyenfajtafajta szereplés. (Révész Máriusz: Olyan, mintha örülnétek neki.) Itt arra 
gondoltam, hogy volt egy olyan 2010-es Orbán Viktor-nyilatkozat, hogy a profi sportot nem 
kell ilyen módon támogatni, de az utánpótlást mindenképpen, és ehhez képest egy másfajta 
sporttámogatási rendszert láthatunk ebben a dologban. 

Másik képviselőtársam jegyezte meg, hogy a diósgyőri stadionrekonstrukcióról mi a 
véleményem. Nagyon kevés olyan mérkőzés volt a labdarúgó NB1-ben, ami teltházas volt az 
elmúlt években. Volt egy Ferencváros-Újpest-mérkőzés, azonkívül csak Diósgyőrben voltak 
teltházas mérkőzések. Azt gondolom, és erre is utaltam, hogy minimum a valós igényekhez 
kellene igazítani ezeket a fejlesztéseket, tehát ott, azt gondolom, ahol teltházas mérkőzések 
vannak, támogatandók az ilyen fejlesztések. Én tartok tőle, hogy a megváltozott jogszabályi 
környezet miatt és a labdarúgás állapota miatt viszont 20 ezres stadionokban lézengeni fognak 
bizonyos mérkőzéseken. Ennek nem sok értelme, nem is lesz olyan hangulat, mondhatnánk, 
persze, távolinak tűnik a példa, de hasonló nagyságú ország meg lakosságszámú Portugália. 
Az EB-rendezés után - meg van ott még néhány nagy klub, ami nálunk nincs Benfica, Porto, 
Sporting stb., ahol rengeteg néző van, de azonkívül gyakorlatilag lézengenek azokban a 
létesítményekben, amelyeket megépítettek. Attól tartok, hogy ezekben a nagy állami pénzen, 
nagy állami támogatással megépült létesítmények majd jönnek utána az önkormányzatokhoz, 
fenntartókhoz, hogy az állam támogassa a fenntartást is, csakúgy, mint a debreceni ilyen 
sportlétesítményeknél, ahol úgy tudom, a mai napig van állami támogatás ebben a dologban. 
Tehát jobban a realitásokhoz kellene ezeket a dolgokat igazítani. 

Az utánpótlás sikeréről annyit, hogy 2009-ben volt utoljára utánpótlás siker, az 
egyiptomi bronzérem az U20-asoknál, de az már végképp nem tartozik az ÁSZ-jelentéshez, 
csak egy nagyon rövid zárójelben mondanám el ezt a dolgot. 

A létszámokat az egy-egy ilyen sportlétesítményben pedig meghatározza a beléptető 
rendszer átalakítása. Most olyan komoly problémák lesznek, amit szinte nem látnak előre, és 
ezért is csökken a nézőszám. Az én kedvenc csapatom mérkőzésén egy hete valakit azért 
rabosítottak, mert négy évvel elírták a születési dátumát, és nem vette észre. Tehát a 
realitásokhoz kéne ezeket a dolgokat is igazítani, mert túlzottan rendészeti oldalról közelítjük 
meg a sportlétesítményeket, nekem ez a megítélésem. 

Százszor módosítani egy költségvetést, hogy ez-e a jó, ezt hagyjuk is, ez inkább 
politikai típusú vélemény volt. 

A szabadidősport támogatása egy dolog, elmondta a képviselőtársam, hogy mennyivel 
nőtt a volumene, de ez még mindig töredéke a 2010 és azt megelőző időszaknak, és azt 
mondanám, hogy ez a nagyságrend, a teljes szabadidősport-támogatás nagyságrend az, amit 
az általános tartalékból nagy hirtelen a mezőkövesdi stadion nyári felújítása megkapott.  

Még a tornatermekről egy pár gondolat: a tao-támogatás alapelve rendben van, hiszen 
ezt a színház- és filmművészet tekintetében az előző kormány idején is - ezt mindig 
elmondom - hasonló rendszert alkalmaztak az előző kormányok. Túl szűk a kör, tehát, ha 
ennyire az utánpótlásban meg a teljes népegészségügyben gondolkodunk, akkor a 
szabadidősport és a tornatermek építésének és fenntartásának a támogatása is bekerülhetne 
ide, csakúgy, mint ahogy az önkormányzati fenntartású színházak is vesznek igénybe ilyen 
típusú forrásokat, tehát ezt meg lehetne tenni. 

Egy mondat már tényleg csak a PPP-kről: az én városomban, Miskolcon a Ferenczi 
Szakközépiskola fogott bele egy ilyen beruházásba, amelyik majdnem teljesen elkészült, de 
nem használható állapotban van. Ezt leállíttatta az új fideszes önkormányzat arra hivatkozva, 
amíg az újragondolás megtörténik. Nekem már tényleg mindegy, történjen meg mindenhol a 
kiváltás, menjen ez a dolog, csak valami legyen, legyen használható az a tornaterem, amelyik 
majdnem teljesen elkészült az előző ciklusban. Édes mindegy, hogy ki rendezi a végén a 
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dolgokat, egyébként az oktatásügy át is került a TÁMOP-érdekeltségbe, csak legyen valami, 
mert az, ami most van, ez csak a lepusztulás. 

 
ELNÖK: Horváth képviselő úr! 
 
HORVÁTH ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szót.  
Rövid leszek, és talán jobb lett volna Varga László előtt megszólalnom, mert picit én 

is azt éreztem ki, hogy ez a román-magyar meccs mintha a baloldali orgánumokban és a 
baloldali felületeken megjelent volna, és az a kérdés ma, hogy egy ilyen eredmény után 
szabad-e egyáltalán stadiont építeni. Én arra szeretném kérni a képviselő urat, akinek tudom, 
hogy fontos a labdarúgás, hogy próbáljon meg kommunikálni azoknak, akiknek lehet, és 
azoknak, akik ezt megértik, mert a kettőt ne tegyük már egy lapra! Sajnos, szomorú 
mindannyiunknak, akik végignéztük ezt a meccset, de ez egy mérkőzés volt, és számomra az 
volt a tanulság, hogy ha ma Magyarországon rendezték volna meg ezt a mérkőzést, van-e 
Magyarországon ma olyan stadion, amelyik képes befogadni 50 ezer embert. A válaszunk az, 
hogy nincsen. Úgyhogy itt nem visszalépni kell, hanem befejezni, és végigmenni azon az 
úton, amit elkezdtünk, és amin végig kell menni.  

A másik, hogy én azt is tudom, és figyelemmel kísértem a 2010-es választások előtt, 
hogy milyen típusú sportberuházások vannak, és azt a képviselő úr sem tagadta, hogy ezért 
mondjuk, a minisztériumoknál személyes lobbit kellett folytatni. Ha az emlékeim nem 
csalnak, úgy emlékszem, hogy Nyíregyházán és Diósgyőrben történt fejlesztés. Nyíregyházán 
valami turisztikai célnak lett az egész eladva, merthogy ott történt valami, nem is tudom, mi a 
lényeg, de ezenkívül nem volt sehol, most viszont a tao-támogatáson keresztül azokat a 
cégeket tudjuk becsatornázni helyi szinten, sportegyesületenként, akik oda adják a társasági 
adójuknak egy részét, és ez a legkisebb településtől a legnagyobb városig meg tud valósulni. 
Azt gondolom, fontos, hogy ez a folyamat megmaradjon, és ne a helyi kijáró képviselők 
néhány százmilliós sikere vagy sikertelensége döntse el, hogy egy adott településen történik-e 
sport infrastruktúrafejlesztés, vagy nem. Úgyhogy ez egy jó folyamat, ezt végig kell vinni, de 
még egyszer szeretném kérni képviselő urat, hogy ezt a fajta olcsó politikai haszonszerzést, 
amely most arról szól, hogy a 3:0 miatt ne építsünk stadiont, ezt egységesen, nekünk, akiknek 
fontos a sport, azon belül szerelmünk a labdarúgás, egységesen utasítsuk el. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Van-e még? (Jelzésre:) Parancsolj! Aztán, bízom benne, hogy szavazás következik. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr.  
Nem kívántam hozzászólni, bár nem értettem egyet Hadházy Sándornak egy-két 

kijelentésével, mert úgy éreztem, hogy nem a zárszámadáshoz tartozik, de ahogy nézem, elég 
kiterjesztettük ezt a vitát, de ez is mutatja, hogy a Jobbiknak helyes az az álláspontja, hogy a 
zárszámadást nem kellene az összes bizottságnak tárgyalnia. A pénzügyi bizottságnak kellene 
tárgyalnia ugyanúgy, ahogy Németországban vagy Angliában is az illetékes bizottság 
tárgyalja több héten keresztül, akár vitatkoznak szakmailag a dolgokról, mert így sokszor 
gazdaságpolitikai vitába, személyeskedésbe vagy akár még demagógiába is elmegy egy ilyen 
tárgyalás, és nem arról szól, amiről elvileg szólnia kellene. 

Két rövid megjegyzésem lenne, mind a kettő egyébként Hadházy Sándor 
felszólalásához fűződik. Az egyik az, hogy mennyit költöttünk, és súlyos milliárdokat 
költöttünk mondjuk, az elmúlt időszakban a sportra, de hogy ennek milyen haszna volt, azt 
nagyon nehéz megállapítani, hiszen önök három év alatt nem készítették el. az országleltárt 
Amikor nincs országleltár, akkor a sportvagyonról sem tudunk igazából összehasonlító 
adatokat közölni, tehát nem tudjuk, hogy mennyire jól használtuk fel ezeket a milliárdokat, 
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mennyit használtunk fel ebből fejlődésre, fejlesztésekre, létesítményfejlesztésekre, ezek hogy 
állnak, mert papíron lehet, hogy bizonyos dolgok le vannak írva, de nem biztos, hogy ez a 
valóságban is így van, és itt említhetnék stadionbiztonsági dolgokat, amik papíron már 
megvalósultak, de a gyakorlatban ezt még nem találja meg az ember, ha kimegy egy 
stadionba. Tehát először is kellene egy országleltár, ez biztos. 

És amiért hozzá szerettem volna szólni - ez is kapcsolódik több ember 
hozzászólásához a magyar-román meccsel kapcsolatban -, az, hogy az utánpótlásba mennyi 
pénzt öltünk bele az elmúlt időszakban, és hogy ennek mennyi foganatja, látszata van, pont a 
felcsúti akadémia példája mutatja jól, ahol elvileg a Videotonnak kellene az utánpótlást 
biztosítani folyamatosan, nézzük meg, hogy a Videotonnál hány tehetséges magyar fiatal 
játékos kap lehetőséget és hány külföldi, de nem ez a legfontosabb dolog. A legfontosabb 
dolog az, hogy egy ilyen három gól után ebben az országban még mindig ott tartunk, hogy ez 
egy következmények nélküli ország. Ennek a 3:0-nak és ennek az egész rendszernek a 
legfőbb bűnöse - saját véleményem szerint - az a vezetés, akinek kötelessége lenne - a Magyar 
Labdarúgó Szövetségről beszélek -, akinek kötelessége lenne Magyarországon ezeknek a 
pénzeknek - a tao-pénzek nagy része is a labdarúgásba vándorol - és ennek az egész 
szakmának az összetartása, és semmilyen következménye nincs.  

A magyar labdarúgásról - és itt nemcsak az MLSZ-elnökről beszélünk, mert pont az 
MLSZ-elnök a legkisebb problémája ennek az egész rendszernek, hogy azt éppen most 
Csányi Sándornak hívják vagy bárki másnak -, arról az egész rendszerről beszélek, ami a 
Magyar Labdarúgó Szövetségen belül van, hogy emberek több mint húsz éven keresztül ilyen 
sikertelenségi sorozatban - és nemcsak a 3:0-ról beszélek, hanem arról, hogy mikor volt kint 
egy magyar labdarúgó válogatott utoljára, mikor volt sikeres nemzetközi szereplésünk -, és 
emberek több mint húsz éven keresztül ilyen szakmai hozzáértéssel még mindig a Magyar 
Labdarúgó Szövetség alkalmazottai, még mindig közpénzből fizetjük ezeket az embereket; 
tehát ez a legégetőbb probléma.  

A Magyar Labdarúgó Szövetséghez fűződően az elmúlt egy évben semmi más nem 
volt kapcsolható - ebben teljesen egyetértek Varga képviselő úrral -, mint az, hogy még 
azokat a szurkolókat is, akik kijárnak ilyen körülmények között a mérkőzésekre, azokat a 
szurkolókat is megpróbálják elüldözni a stadionokból, és őket teszik felelőssé minden egyes 
rosszért. Sajnos azt kell mondanom, hogy nagyon sokszor a kormány ebben partner volt, 
hiszen hoztunk olyan törvényeket, amely törvények abszolút a labdarúgás ellen vannak, 
abszolút nem szurkolóbarát törvények voltak, és azt eredményezték, ha megnézik és 
összehasonlítják, ahol vannak összehasonlító adatok, össze lehet hasonlítani, az előző évben 
30 százalékkal csökkent a mérkőzések látogatottsága Magyarországon. Tehát abból a nagyon 
kevésből is még 30 százalékkal csökkent a látogatottság, és ez köszönhető azoknak az 
intézkedéseknek, amiket önök is megszavaztak.  

Tehát a felelősöket kellene megtalálni, és amikor majd lesznek következmények, 
akkor lehet véleményem szerint előrelépni, s akkor érdemes egyébként a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom is azt mondja, hogy érdemes sok pénzt tenni a sportba, érdemes 
fejleszteni a létesítményeket, hiszen, ha már Romániáról beszélünk, ha látták azt a stadiont, 
ahhoz hasonló stadionnak még a közelébe sem kerül egyik magyar sem. Tehát az alapokat, 
így van, meg kell teremteni. Viszont itt lenne kérdésem a jelentésem, ami már talán szakmai 
lenne, hogy a nagyerdei stadionnál a tervezet felét költötték csak el, ennek szakmai okai 
voltak, vagy valami hátráltatta? Ez lenne az egyetlen kérdésem, ez feltűnt, mert, ha jól látom, 
pont a fele került felhasználásra, mint amennyi a tervezetben volt. Erről tudna-e valaki 
valamit mondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Ezt az egy kérdést hallottam, úgyhogy megadom a válaszadásra a szót. 
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Válaszadás, reagálás 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen.  
Elnézést kérek, Koleszár Katalin főosztályvezető asszonynak egy másik bizottságba 

kellett mennie.  
 
ELNÖK: Kérem, mutatkozzon be! 
 
SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Somogyi Andrea vagyok, 

szintén az NGM részéről, az egészségügyi és szociális osztály vezetője. 
A debreceni stadion kapcsán a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt pénzforgalmi 

kifizetést mutat a 2012. évi költségvetési törvény, tehát kiadás ennyi teljesült. A 
közbeszerzésekhez a fedezetnek rendelkezésre kellett állnia, rendelkezésre kellett bocsátani, 
hogy kötelezettséget tudjanak vállalni. Természetesen pénzmaradványként ez az idei évben 
felhasználásra kerülhet a beruházásra, mely megfelelő ütemben zajlik Debrecenben. 

Határozathozatal 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
Szavazás következik, de előtte rögzíteném, hogy ki, kit helyettesít. Kovács Ferencet 

Hadházy Sándor, Kovács Pétert pedig Bohács Zsolt helyettesíti. Most tenném fel szavazásra, 
és kérdezem, ki az, aki általános vitára javasolja? Aki igen, kérem, kézfelemeléssel 
szavazzon. (Szavazás.) 12 igen szavazat. Aki nem? (Szavazás.) 5 nem. Ki tartózkodott? 
(Nincs jelentkező.) Ilyen nem volt. 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Elnézést, kérdésem lenne. Azt említette, hogy önök 

ketten, és két nevet említett, valakit helyettesítenek, de azt láttam, hogy Révész Máriusz is két 
kézzel szavazott. 

 
ELNÖK: Ez az új helyettesítés, időközben változás történt, elment egy képviselő úr, és 

a jegyzőkönyv számára rögzítettük. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm, és elnézést kérek, az elején nem voltam 

itt. 
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm a részvételt, jó munkát kívánok! 

A Normafa Park történelmi sportterületr ől szóló törvényjavaslat (T/12083. szám) 
általános vitája első helyen kijelölt bizottságként 

ELNÖK: Köszönöm szépen. 
Soron következik a Normafa Park történelmi sportterületről szóló T/12083. számú 

törvényjavaslat tárgyalása. Annyit kérnék szépen az előzőekhez hasonlóan, hogy a 
jegyzőkönyv számára mutatkozzon be, és meg is adom a szót. 

Dr. Szaló Péter kiegészítése 
DR. SZALÓ PÉTER (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Szaló Péter helyettes államtitkár vagyok a Belügyminisztériumból, és Hajnóczy Péter 
főosztályvezető úr lesz a segítségemre.  

A Normafa-törvény előzménye a budapesti agglomeráció területrendezéséről szóló 
törvény, melyet 2011-ben szavazott meg az Országgyűlés. (Zaj.) Ebben a törvényjavaslatban 
már szerepelt a történeti sportterület kategóriája ezen a területen, ami tulajdonképpen a XIX. 
század vége óta síelésre és sportcélokra használt területeket foglal magában.  
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Magának a törvényjavaslatnak a célja, hogy kijelölje a törvényi sportterületet, tehát a 
területi hatályát megállapítsa és a kialakítás szabályait. Ebben a bizottságban azt hiszem, nem 
kell bizonygatni, hogy mennyire fontos ennek a sportterületnek, a Normafa Parknak az 
igénybevétele. Mindenképpen rendet kéne itt tenni, mert leromlott, visszacserjésedő, egymást 
zavaró funkciókat tartalmazó területről van szó, állandó konfliktusok vannak a szánkózók és a 
síelők, a kerékpározók és a kisgyerekesek között, ezért mindenképpen indokolt a funkciók 
szétválasztása és egy korszerűbb terület kialakítása. 

Miért szükséges az önálló törvényjavaslat? Azért, mert a terület- és a 
településrendezés szabályait nagymértékben átalakítottuk, különös tekintettel a főváros 
vonatkozásában. A fővárosi szabályozást még életben kell tartani egy átmeneti ideig a 
fővárosi szerkezeti tervvel és a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzattal. Ennek 
alapján készültek el a kerületi szabályozási tervek, amik ma, jóllehet az országos szabályok 
lehetővé tennék, semmilyen beépítést nem tesznek lehetővé. Ezeket módosítani kell, viszont a 
jelenlegi helyzetben ezek módosítása nem lehetséges. Ha gyorsan meg akarjuk valósítani, 
akkor felmentést kell adni, hogy ezen törvényben foglalt eltérésekkel - mi minimális beépítést 
engednénk meg -, tényleg csak olyat engednénk meg, ami rendeltetéséhez, a funkcióhoz, a 
sporthoz kapcsolódna, illetve a vallási turizmushoz, hogy ezeknek a létesítményeknek 
tervezése megkezdődhessen ilyen feltételekkel, és a hatóságok ezeket engedélyezni tudják. 

Fontosnak tartjuk, hogy a vagyonkezelő személyében változás történjen, és a területért 
aggódó és felelősséget érző XII. kerülethez kerüljön át. Ő lesz majd ennek a beruházásnak a 
megvalósítója, az építtetője is, ezért itt szeretném jelezni, hogy ez sarkalatos döntést igényel a 
nemzeti vagyontörvény alapján. Kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassák az általános 
vitára való bocsátást. Köszönöm szépen. 

Kérdések, észrevételek 
ELNÖK: Köszönöm.  
Kíván-e valaki hozzászólni? (Jelzésre.) Révész Máriusznak adom meg a szót. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Bizottság! Magam is a Normafához jártam síelni, és azon a szálon is kötődöm 

ehhez a projekthez, hogy Vincze Márton síoktató úrnál tettem le a síoktatói vizsgát annak 
idején. Az az igazság, hogy már akkor, amikor én gyerek voltam, már akkor is lehetett látni, 
hogy a Normafa a régi helyzetétől érzékelhetően messze-messze elmaradt, hiszen annak 
idején is erősen pusztulásnak indultak azok az épületek, amelyek már akkor ott voltak, azóta 
pedig még több mint 30 év eltelt. A Normafánál ebben a pillanatban méltatlan állapotok 
uralkodnak, pedig nagyon kevés főváros rendelkezik olyan lehetőségekkel, mint Budapest, 
hogy a helyszínen van egy ilyen nagy hely, egy turisztikai központ, amit egyébként 80-100 
évvel ezelőtt kiválóan használtak, és Budapest egyik fénypontja volt. Itt, ez a terület 
mindenképpen megérett arra, hogy előrelépjünk. 

Már látom, hogy itt mindenféle problémák lesznek a környezetvédőkkel, akik, ha majd 
azt mondjuk, hogy itt rendbe kell rakni a dolgokat, itt a parkolást is valahogy ki kell találni, 
hogy a helybelieknek a városban hogyan oldjuk meg, és a közlekedést is végig kell gondolni, 
a sípályáknál, sífelvonóknál, kerékpárpályáknál, mindenütt lesznek konfliktusok. Ezzel együtt 
azt gondolom, ha már Budapestnek van egy ilyen adottsága, az fenntarthatatlan, hogy ilyen 
állapotok uralkodjanak a területen, mint ami most, úgyhogy én nagyon üdvözlöm, hogy itt 
előrelépés lesz, és biztos vagyok abban, hogy ez egész Budapest gazdagodásához vezet. 

 
ELNÖK: András, parancsolj! 
 
HORVÁTH ANDRÁS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, államtitkár úr.  



 18 

Mi is üdvözöljük ennek a törvénynek a létrejöttét - itt kapcsolódnék Révész 
Máriuszhoz -, és egyetlenegy olyan kérdés van, ez a környezetvédelem, ahol lehet, hogy én a 
gyorsítást kicsit lassítanám. Azt gondolom, hogy az anyag mellett - ha vannak, akkor elnézést 
kérek, de ha nincsenek, akkor - jó lenne, ha lennének olyan környezetvédelmi 
hatástanulmányok, amelyekkel majd a környezetvédők bizonyos csoportjaival szemben 
hatékonyan lehet megvédeni ezt a projektet. Tehát én azt gondolom, hogy mielőtt ebbe 
ennyire mélyen belemegyünk, és azt mondjuk, hogy ezt most eldöntjük, és készen van - még 
egyszer mondom, ha van, akkor szeretnénk megkapni, és akkor tárgytalan a hozzászólásom, 
de ha nincs, akkor javasolnám -, készüljenek mielőbb olyan környezetvédelmi 
hatástanulmányok, amit ez a bizottság is megkaphat, és politikailag is meg tudjuk védeni ezt a 
projektet, amelynek a céljaival, azt hiszem alapvetően egyet kell hogy értsünk.  

Különösen értem ezt a hatástanulmány részét a sípályához kapcsolódó hóágyúzás 
rendjére, annak következményeire, hiszen a világon mindenhol, ahol hóágyúznak, Svájctól 
Ausztriáig bizonyos időkorlátok közé, a növények tenyészidejéhez igazodva, meg telelési 
idejéhez igazodva szabályozzák az ilyen rendszerek használatát, és hogy milyen környezeti 
károkkal vagy milyen kivágásokkal jár az ehhez kapcsolódó föld alatti víztároló kiépítése. 
Azokról már nem beszélek, amit Máriusz elmondott, a parkolásról és egyébről, amelyben a 
környezetvédőkkel még szigorú megküzdés lesz, de még egyszer mondom, szeretném 
javasolni, hogy minél előbb készüljenek ilyen hatástanulmányok. 

 
ELNÖK: Parancsolj! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm.  
Abszolút szeretnék csatlakozni az előttem szólóhoz, az egyik legfontosabb kérdés ez 

lenne, hogy az ilyen törvények mögé álljunk, amikor döntenünk kellene egy nagyon fontos 
területről egyébként, ahol véleményem szerint is változtatni kellene. Véleményem szerint is 
ez egy támogatható cél, hogy a Normafánál valóban kialakuljon egy síkultúra, amely 
Magyarországon egyre inkább terjedőben van, és ezt mutatják azok a sípályák is, amelyek az 
országban találhatók, hogy milyen kapacitással, milyen kihasználtsággal működnek. Abszolút 
támogatható, hogy a fővárosnak legyen egy ilyen területe, amely sportcélra szolgál, de a 
hatástanulmányok tekintetében nekünk is lenne jó pár kérdésünk.  

Például az is kérdés véleményem szerint, hogy ha megvalósul ez a beruházás - valóban 
egy elég széles körű beruházás valósul meg vendéglátóhelyekkel és minden egyéb mással -, 
akkor vajon ezt most majd ki fogja üzemeltetni? A XII. kerület lesz az, aki üzemeltetni fogja, 
és ő szedi a bevételeket ezekből, vagy más? Ezek nagyon fontos kérdések lennének. Milyen 
megterhelést jelent majd a környéknek, milyen megterhelést jelent az, hogy most már hosszú 
évek óta nem tapasztalható mennyiségű ember fog oda fölmenni, az, hogy egy hóágyúzásnál 
nemcsak hóágyúzás van, hanem ratrakolástól kezdve minden egyéb más, ezek milyen hatással 
lesznek, adott esetben milyen környezeti hatással lesznek az ott lévő területre, és maga a 
megnövekedett forgalom és a megnövekedett igénybevétel milyen hatással lesz a területre, és 
ahogy Révész Máriusz mondta, itt a közlekedéstől kezdve a parkolásig nagyon sok minden 
kérdés felmerülhet.  

Tehát a Jobbik Magyarországért Mozgalom a céllal abszolút egyetért, a célt abszolút 
támogatja is, támogatja ezt a fejlesztést, mi azért fogunk tartózkodni a szavazásnál, mert 
véleményem szerint ezek a hatástanulmányok és ezek a nyitott kérdések eléggé 
megkérdőjelezik, hogy ebben az állapotban most, jelen pillanatban felelősségteljesen tudnánk 
erre a fejlesztésre igennel szavazni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Révész Máriusz! 
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RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Egy-két felvetésre reagálnék anélkül, hogy pontosan 
tudnék válaszolni. Egy biztos, hogy hóágyúzott időszak Magyarországon, Pesten sokkal 
rövidebb ideig lesz, mint például az ausztriai sípályákon. Másfél-két hónapnál nem lesz 
hosszabb ez az idő Magyarországon, mert -4 fok alatti hőmérséklet kell hozzá. A másik, amit 
mondani szeretnék, hogy kultúráltan, végiggondoltan oldjuk meg és tervezzük meg, mert az a 
környezetnek is kisebb terhelést fog jelenteni. Most, amikor mindenki próbál felmenni, parkol 
ott, ahol tud, iszonyú balesetveszélyes a helyzet, mert mindenki szánkózik, síel, gyereket 
sétáltat egy helyen. Tehát mind környezetvédelmi, mind baleset-megelőzési szempontból, ha 
ezen a területen rendet teszünk, a bicikliutakat, gyalogutakat, downhill-pályákat tervezünk, 
akkor ez mindenkinek jó lesz. Lehet látni, hogy ezt régen is így gondolták, hiszen száz évvel 
ezelőtt - egy-két épület csodálatos romjai vagy félig elenyészett romjai még ma is 
megtalálhatók a Normafa környékén -, ha régen is így gondolták, akkor muszáj rendet rakni, 
még azon az áron is, ha néhány bokrot vagy egy-két fát ki is kell vágni, mert ez a 
környezetterhelésnek is biztosan jót fog tenni. 

 
ELNÖK: Zakó László képviselő úr, és utána szavazunk. 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. 
Amilyen nagy horderejű és nagy jelentőségű ez a törvényjavaslat, én azért elvártam 

volna az előterjesztőtől - kismillió helyrajzi számot leír nekünk -, hogy egy térképmásolatot 
vagy egy térképszelvényt is tegyen mellé. Ez olyan, mint hogyha egy szerelvénnyi emberről 
kellene döntenünk, és megkapjuk a személyi igazolványszámukat. Ha jogosítványunk lenne, 
bemehetnénk az okmányirodába, és megtudhatnánk, hogy ki, kicsoda, és mit kell róla tudni, 
de hogy összességében láthassuk a térképszelvényen, hogy mit érintenek a helyrajzi számok, 
esetleg látnánk mi az, ami egy kicsit túlzás, vagy éppen még kanyarintanánk egy másik 
területet, hisz ez a sava-borsa, hogy lássuk, miről döntünk, és csak egy számhalmazt látok. 
Természetesen elmehetek a Fővárosi Földhivatalba, kikérhetem, megnézhetem, aztán 
átírhatom a véleményemet, de tényleg, egy kis satírozással ezeket a helyrajzi számokat 
lehetett volna térképszelvényen is feltüntetni, és akkor egy kicsit okosabbak vagyunk. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Továbbadom a szót a válaszadásra, amennyiben reagálna rá. 

Válaszadás, reagálás 
DR. SZALÓ PÉTER (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Először a környezeti hatásokról szólnék pár szót. Először is, lesznek környezeti 
hatásvizsgálatok és környezeti értékelések. Mi ennek az útja? Volt egyszer egy környezeti 
értékelés, amikor az agglomerációs tervet készítettük - az most nem terv -, és ennek alapján 
készül a kerület új szabályozási terve, ami környezetvizsgálat-köteles, és azt követően minden 
egyes beruházás hatásvizsgálat-köteles. Ez két különböző műfaj, tehát úgy gondolom, hogy 
ezek keretében összességében és külön-külön is meg lehet ítélni a beruházások környezeti 
hatását, ezeket egyébként már készíti a kerület. Viszont azért kell a törvény, hogy a kerületi 
szabályozási terv eltérő paraméterekkel kerülhessen megalkotásra, mert ma nulla a beépítési 
szándék. Nem azért, mert az országos szabályozás ezt lehetővé teszi, vagy megtiltaná, hanem 
azért, mert akkor nyilatkozott a Nemzeti Park Igazgatósága, és úgy határozta meg a kerület, és 
ma nincs módjában ezt módosítani, ezért kell. Akkor viszont, ha ez a módosítás megtörténik, 
lesz környezeti vizsgálat és a beruházásokkal kapcsolatos hatásvizsgálat.  

Én nagyon erősen aláhúznám azt, amit Révész Máriusz képviselő úr mondott, hogy 
összességében kisebb lesz a terhelés, hiszen, aki itt fog síelni, az nem fog menni a Bakonyba 
vagy éppen Szlovákiába, tehát a gépjármű-forgalomra is hatással lesz. És kapcsolódik hozzá, 
jóllehet nem része ennek a csomagnak, mert ez nem kerületi, hanem fővárosi, hiszen a főváros 
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is támogatja ezt a projektet, és reméljük, hogy egy időben meg tud valósulni a fogaskerekűnek 
a Moszkva tértől egészen a Normafáig történő meghosszabbítása, mert az szintúgy 
minimalizálja - reméljük - a gépkocsiforgalmat, ami ma teljesen szabálytalanul veszi igénybe 
a környéket.  

Ki üzemelteti? Az üzemeltető a XII. kerületi önkormányzat, ez erről szól, tehát a 
vagyongazdálkodás kérdését, illetve az építtetőit is érinti. Tehát minden feladatot, ami az 
Étv.-ben benne van, a tervezői, építtetői, műszaki ellenőri feladatokat a XII. kerület látja el. 
Aztán, hogy a későbbiekben igénybe vesz-e valamilyen alvállalkozókat, ezekről még szó sem 
esett, de az a lényeg, hogy közfeladatot ellátó szerv valósítsa meg ezt a beruházást, ez a 
lényeg. 

Amit még szeretnék elmondani, hogy a kerületi szabályozási terv korlátait határozza 
meg ez a terv, és azért ilyen differenciáltan, mert a fogadalmi kápolna tornyának a megépítése 
igényel még beavatkozást egy területen, de szívesen átküldök ezzel kapcsolatosan egy faxot a 
tisztelt bizottságnak, amely ezeket a területeket pontosan tartalmazza. (Révész Máriusz: E-
mailben kérjük.) Igen, e-mailben. 

Határozathozatalok 
ELNÖK: Köszönjük szépen a felajánlást.  
Akkor szavazás következik. (Zakó László: Bocsánat, nem kaptam a kérdésemre 

választ.) Most mondta az államtitkár úr, hogy átküldik e-mailen. (Zakó László: Elnézést, 
akkor nem figyeltem.) Köszönöm szépen. 

Szavazás következik. Ki az, aki általános vitára alkalmasnak tartja? Aki igen, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 12 igen. Ki az, aki nem? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás. 

Öt tartózkodás mellett általános vitára alkalmasnak találtuk. 
Még szavaznunk kell a többségi vélemény előadójával kapcsolatosan, én Révész 

Máriuszra tennék indítványt. Aki egyetért vele, kérem, szavazzon! (Szavazás.)  
Úgy látom, egyhangú. 
Esetleg kisebbségi előadót kíván-e valaki állítani? (Nincs jelentkező.) Mostani 

információim szerint kedden kerül a plenáris ülés elé. Nem kívánnak kisebbségi előadót 
állítani? (Közbeszólások: Nem.) 

Megköszönöm az előadóknak a jelenlétet, illetve a beszámolót, és a bizottsági ülést 
lezárom. További jó munkát kívánok mindenkinek! Viszontlátásra! 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 14 perc)  

 Dr. Bohács Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


