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Napirendi javaslat  
 

1. A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2009-2010. évi cselekvési 
programjáról szóló 1120/2009. (VII. 23.) kormányhatározat végrehajtásáról szóló 
jelentés (J/11758. szám)  
(Általános vita) 

2. Tájékoztató a SZÉP-kártya tapasztalatairól, 2014. évi céljairól  
Előterjesztő: a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselője 
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Az ülés résztvevői  
 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Bohács Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke 
Dankó Béla (Fidesz) 
Hadházy Sándor (Fidesz) 
Horváth Zoltán (Fidesz) 
Kovács Ferenc (Fidesz) 
Kovács Péter (Fidesz)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz) 
Révész Máriusz (Fidesz) 
Szalay Ferenc (Fidesz) 
Bús Balázs (KDNP) 
Horváth András Tibor (MSZP) 
Zakó László (Jobbik) 
Dr. Vadai Ágnes (független) 
 

Helyettesítési megbízást adott 
 
Lasztovicza Jenő (Fidesz) Kovács Péternek (Fidesz) 
Becsó Zsolt (Fidesz) Horváth Zoltánnak (Fidesz) 
Hoffman Pál (KDNP) Szalay Ferencnek (Fidesz) 
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) dr. Bohács Zsoltnak (Fidesz) 
Pál Béla (MSZP) Horváth András Tibornak (MSZP) 

 
Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Szakál Ferenc Pál főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Köznevelésért Felelős Államtitkársága)  
Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helyettes államtitkár 
(Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Kovács István főtitkár (Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége) 

Jelenlévő 
 
Szakácsné Nemere Györgyi vezető főtanácsos (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkársága) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 08 perc) 
 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DR. BOHÁCS ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Üdvözlök mindenkit a bizottság ülésén. Az ülést megnyitom.  

Először is a helyettesítésekkel kapcsolatban tájékoztatom a megjelenteket: Lasztovicza 
Jenőt Kovács Péter fogja helyettesíteni, Pál Bélát Horváth András úr, Tapolczai Gergelyt 
Bohács Zsolt, Becsó Zsoltot Horváth Zoltán, Hoffman Pált pedig Szalay Ferenc helyettesíti. 

Szeretném üdvözölni az új tagjainkat is, Dankó Béla képviselő urat, illetve Kőszegi 
Zoltán képviselő urat; a hölgyet az LMP részéről nem látom, természetesen őt is sok 
szeretettel üdvözöljük a bizottságban, és sok sikert kívánunk a munkájukhoz. Bízom benne, 
hogy annak ellenére továbbra is hatékonyak leszünk, hogy ennyire kibővült a bizottságunk. 
Mindenkinek nagyon jó munkát kívánok az elkövetkezendőkben! 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, úgyhogy fel is tenném szavazásra a 
napirendi pontokat. Van-e hozzászólás esetleg? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor felteszem 
szavazásra a napirendet. Aki egyetért a napirendi pontokkal, kérem, kézfelemeléssel 
szavazzon! (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen. 

A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2009-2010. évi cselekvési 
programjáról szóló 1120/2009. (VII. 23.) kormányhatározat végrehajtásáról szóló 
J/11758. számú jelentés általános vitája 
Rátérünk az első napirendi pontunkra. Az első napirendi pontunk a Nemzeti Tehetség 

Program végrehajtásának 2009-2010. évi cselekvési programjáról szóló 1120/2009. (VII. 23.) 
kormányhatározat végrehajtásáról szóló J/11758. számú jelentés tárgyalása.  

Kérem, a kormány képviselői foglaljanak helyet, illetve majd a jegyzőkönyv számára 
kérnék szépen bemutatkozásokat.  

 
SZAKÁL FERENC PÁL főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszöntöm a bizottságot. Szakál Ferenc főosztályvezető vagyok az EMMI Köznevelés-
fejlesztési Főosztályáról.  

 
SZAKÁCSNÉ NEMERE GYÖRGYI vezető főtanácsos (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Szakácsné Nemere Györgyi vagyok, szakmai referens, szintén az EMMI 
Közoktatás-irányítási Főosztályáról.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Megkaptuk a beszámolóanyagot. Esetleg röviden kívánják-e 

szóban kiegészíteni? Természetesen nem kötelező. Amennyiben kívánják, akkor 
természetesen megadom a szót önöknek. (Jelzésre:) Parancsoljon! 

Szakál Ferenc Pál szóbeli kiegészítése 

SZAKÁL FERENC PÁL főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Csak 
röviden néhány összefoglaló gondolatot mondanék. A Nemzeti Tehetség Programról szóló 
78/2008. országgyűlési határozat 4. pontja kötelezi a kormányt, hogy kétévente készítsen 
jelentést az Országgyűlés részére - az ennek megfelelően elkészült jelentést kapták most meg, 
illetve egy ehhez készült háttéranyagot.  

A jelentés tartalmazza a 20 évre tervezett programnak az éppen megtörtént 
szakaszairól a beszámolót, és a háttéranyagban külön megtalálhatták a bizottság tagjai azokat 
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az összegeket, amelyek kifejezetten a bizottság hatáskörébe vagy érdekeltségi körébe tartozó 
pályázatokról szólnak.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki kíván 
hozzászólni, kérdést feltenni. (Nincs jelentkező.) Amennyiben senki, akkor elég gyorsnak 
tűnik ennek a jelentésnek a megtárgyalása.  

Nagyon szépen köszönöm a segítséget, illetve a jelentést. Az látszik benne, hogy 2009 
óta jelentősen fejlődött a sporttámogatásra fordított összeg, úgyhogy ezt nagyon szépen 
köszönjük, és bízunk benne, hogy a további időszakban is egyre többet tudunk fordítani erre, 
hiszen a mi bizottságunk is ezt támogatja. Még egyszer sok sikert, további jó munkát kívánok. 
Illetve még szavaznunk is kell róla.  

Mivel nem volt több hozzászólás, szavazásra tenném fel, hogy ki az, aki elfogadja ezt 
a jelentést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 15 igen. Ki az, aki nem? 
(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Elfogadtuk a jelentést.  

Köszönjük szépen, hogy itt voltak, és további jó munkát kívánunk.  
Előadót nem állít a bizottság.  

Tájékoztató a SZÉP-kártya tapasztalatairól, 2014. évi céljairól 

Soron következik a második napirendi pontunk, a SZÉP-kártya tapasztalatairól, 2014. 
évi céljairól szóló tájékoztató.  

A jegyzőkönyv számára egy bemutatkozást szeretnék majd kérni. Köszönöm szépen. 
 
DR. HORVÁTH VIKTÓRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Horváth Viktória 

vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium turizmusért felelős helyettes államtitkára.  
 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 

Dr. Horváth Viktória tájékoztatója 

DR. HORVÁTH VIKTÓRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Arról bizonyára 
értesültek, hogy idén az első hét, illetve nyolc hónap turisztikai számai nagyon biztatóak, 
gyakorlatilag egy trendfordító évünk van. Úgy tűnik, hogy a turizmus forgalma azt mutatja, 
hogy átlendültünk a nehezén. Ez az első év, amikor nemcsak a beutazó forgalom, hanem a 
SZÉP-kártyának köszönhetően a belföldi forgalom is lényegesen tudott erősödni. 

Amit a turisztikai számokról érdemes még tudni, az az, hogy ez az első év, amikor a 
vendégszám és a vendégéjszakaszám növekedésénél nagyobb mértékben nőttek a bevételek. 
Ez azt jelenti, hogy végre átlagárat és REVPAR-növekedést is fogunk év végén számolni. 
Erre nagyon nagy szüksége volt az ágazatnak.  

A SZÉP-kártyaforgalomról fontos tudni, hogy 49 milliárd fölött töltöttek föl, mint 
ahogy az anyagban szerepel, a SZÉP-kártyára idén munkáltatók, és közel 49 milliárd forintot 
használtak fel munkavállalók. 850 ezer SZÉP-kártyabirtokosunk van, még százezer fővel 
tudott nőni idén a SZÉP-kártyabirtokosok száma tavaly után. A nyári forgalmat vizsgálva 
megállapítottuk, hogy a nyári hónapokban 544 ezer munkavállaló használta a SZÉP-kártyáját, 
ezért azt mondhatjuk, hogy szűk becsléssel is a SZÉP-kártya legalább egymillió embert vitt el 
pihenni. A belföldi turizmus növekedését egyértelműen a SZÉP-kártya népszerűségének és jó 
működésének tudjuk be.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést. Megkaptuk ezt az írásos anyagot. 

Természetesen először a bizottság tagjait kérdezem, és majd lehetőséget biztosítunk 
másoknak is, hogy esetlegesen kérdést vagy észrevételt tegyenek. A bizottság tagjait 
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kérdezem, hogy merült-e fel kérdés az írásos anyaggal vagy a szóbeli kiegészítéssel 
kapcsolatban. (Zakó László jelentkezik.) Tessék! 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. A magunk részéről mindig is 
támogattuk a SZÉP-kártya mögött rejlő lehetőségek minél jobb kiaknázását. Mindig 
visszatérő kérdésünk, hogy mi az akadálya annak, hogy azoknak a családoknak, akiknek 
esetleg az anyagi helyzete nem engedi meg, hogy az ország távolabbi pontjára is elutazzanak, 
a melegétkezését, hangsúlyozom, nem a multiknak a hidegétkezését vagy bolti bevásárlását 
támogatnánk, hanem hagyományos, klasszikus éttermi étkezését segítsük, támogassuk, az 
átjárhatóságot még a melegétkezésre is kiterjesztenénk nagyobb mértékben, mert sok 
embernek már tényleg csak ez adatik. 

 
DR. HORVÁTH VIKTÓRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Aki erre ily módon 

rászorul, feltehetőleg a második zsebbe kéri a töltést, tehát a melegétkezésre, és ezt megteheti. 
Ugyanakkor szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy van egy Erzsébet-utalvány is, ami 
szintén beváltható melegétkezésre. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket a szociális igényeket 
ez a rendszer kielégíti. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés vagy észrevétel van-e a bizottság 

tagjaitól? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor Kovács István úrnak, ha hozzá kíván 
szólni, megadom a szót öt percben. Tessék! 

Kovács István hozzászólása 

KOVÁCS ISTVÁN főtitkár (Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége): Köszönöm 
szépen a lehetőséget. Kovács István vagyok, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének 
a főtitkára, és engedjék meg, hogy a SZÉP-kártyával kapcsolatban néhány szót mondjak.  

A SZÉP-kártya eredeti célja az volt, és ez a szempont nagyon funkcionál, hogy a hazai 
lakosság részére a rekreációt, pihenést tegye lehetővé. Talán a bizottság tagjai kevésbé tudják, 
de az a körülbelül 850 ezer fő SZÉP-kártyatulajdonos a hazai szállodákat nézve, a 
vendégéjszakát tekintve meghatározó szerepet játszik elsősorban a vidéki szállodáknál. Az 
összes hazai szállodai vendégéjszakának a 90 százaléka jelentkezik vidéken és 10 százaléka 
Budapesten, tehát ebben a 90 százalékban meghatározó szerepe van. Elsősorban azokban a 
hotelekben jelennek meg a hazai vendégek családdal vagy család nélkül nagy számban, 
amelyek wellness-szolgáltatást, rekreációt biztosítanak, ahol pihenni lehet egy hosszú 
hétvégén, hétvégén vagy éppen a nyári időszakban. Tehát abban, hogy ez sikeres legyen a 
magyar turizmus szempontjából, tehát hogy a magyar turizmus sikeres legyen, a szállodaipar 
sikeres legyen, a SZÉP-kártyának meghatározó szerepe van. Kívánatos lenne a mi 
meglátásunk szerint, hogy ez a 850 ezres szám lehetőleg tovább bővüljön.  

A vidéki szállodáknál - talán még egy-két számot hadd mondjak - átlagot számolva 
SZÉP-kártyával fizetik a szobaárbevételeknek nagyjából a 25-30 százalékát, de vannak olyan 
szállodák, ahol 50-60-70 százalékra is felmegy ez. Ezeknek a hoteleknek a működőképessége 
szempontjából pénzügyi oldalról nézve kulcskérdés a SZÉP-kártya megléte és további 
terjedése.  

Készítettünk egy javaslatot az elmúlt napokban, amit a Nemzetgazdasági 
Minisztériumnak is eljuttattunk, és amit a Magyar Fürdőszövetség, a Falusi Szálláshelyek 
Szövetsége és a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége közösen készített. Ebben 
javaslatot tettünk arra, hogy meglátásunk szerint hogyan lehetne még tovább erősíteni a 
SZÉP-kártya szerepét. Érdemes megemlíteni, hogy az a munkaadó, aki SZÉP-kártyát biztosít 
a munkatársainak, 37,5 százalék adót fizet ez után. Tehát ez egy jelentős terhet jelent még. Mi 
úgy látjuk, hogy ahhoz, hogy a SZÉP-kártya száma több legyen, tehát a tulajdonosok száma 
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több legyen, a munkaadókat kellene ösztönözni, hogy ezt még szélesebb körben terjesszék és 
alkalmazzák mint egy kafetériaelemet. Ebből a szempontból segítene, amennyiben ezt a 37,5 
százalékos adót csökkenteni lehetne. Mi úgy látjuk, hogy ha a SZÉP-kártyatulajdonosok 
száma bővül, ez többletforgalmat generál. Érdemes tudni, hogy például 27 százalék áfa van a 
vendéglátásrészen, de nemcsak ilyen jellegű adót generálna a költségvetés részére, hanem ha 
iparűzési adóról beszélek, ha idegenforgalmi adóról beszélek, tehát olyan adóbevételt 
generálna, ami az egyik oldalról kieső adót pótolná, másrészt pedig azért a 
munkahelyteremtésben is ennek jelentős szerepe lenne. 

Tehát az egyik javaslatunk az, hogy érdemes lenne megfontolni ennek a 37,5 
százalékos adónak a csökkentését, a másik az, hogy a munkaadók részére biztosítani, hogy 
bizonyos értékhatárig - mi 50 ezer forintra tettünk javaslatot - adómentes legyen a SZÉP-
kártyának a felhasználása vagy az ide feltöltött összeg. Elsősorban olyan munkavállalókra 
gondolunk, akik 14 év alatti gyerekeket nevelnek, és velük együtt vennék ezt igénybe, vagy a 
fogyatékkal élőkre, még akkor is, ha 14 évnél idősebbek a gyerekek, és olyan 
munkavállalókra, akik az 50 év fölötti korban vannak. Tehát azt gondoljuk, hogy ezekkel 
tovább lehetne a SZÉP-kártyák számát növelni, ami aztán a különböző területeken 
felhasználva adóbevételt, foglalkoztatást segítene.  

Amit még fontosnak tartunk, az az, hogy a szabályozás ne puhuljon, tehát ne menjen 
olyan irányba, hogy bővítené a felhasználási kört, mert minden egyes ilyen bővítés az eredeti 
céltól a pénzt átirányítja másik területre, ami, azt gondoljuk, nem fér össze a SZÉP-kártya 
létrehozásának eredeti céljával.  Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm a tájékoztatást, illetve a hozzászólást. Megadom válaszadásra a 

szót. 

Dr. Horváth Viktória válasza 

DR. HORVÁTH VIKTÓRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Valóban 
a Nemzetgazdasági Minisztérium a múlt héten megkapta ezeket a javaslatokat, melyeknek 
értékelése folyamatosan zajlik, és úgy gondoljuk, hogy ezt a gazdaságfejlesztő hatást úgy 
lehet erősíteni, ha a SZÉP-kártyabirtokosok és a feltöltések száma növekszik.  

Kulcsfontosságúnak tartjuk a belföldi turizmus fejlesztésében továbbra is, hiszen az, 
hogy most ez a bevételnövekedés megtörtént, nem jelenti azt, hogy most már a turizmus 
ágazatának minden problémáját megoldottuk, ez egy nagyon jó kezdet, itt most meg kell 
állnunk, és meg kell vizsgálnunk, hogy hova szeretnénk a következő években eljutni. Van 
még feladatunk. Valóban, különösen a vidéki szolgáltatók rendkívül rászorulnak ezekre a 
bevételekre. A SZÉP-kártyaforgalom 65 százaléka vidéken történik, és a SZÉP-
kártyaelfogadóhelyekből nagyjából 20 ezer vidéki kis- és középvállalkozás. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást. A bizottság tagjai részéről ki kíván 

hozzászólni? (Jelzésre:) Tessék, képviselő úr! 

Hozzászólások 

HORVÁTH ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm. Egy kérdésem lenne. Itt szóba került, 
hogy a különböző kedvezményekkel kellene ösztökélni azt, hogy a munkáltatók még inkább 
válasszák ezt az elemet. Számoltak-e arra vonatkozóan, hogy a központi költségvetésben 
mekkora kiesést jelentenének azok a járulékkedvezmények, adókedvezmények azoknál a 
csoportoknál, amelyeket megfogalmaztak a javaslatuknál. Hiszen amikor majd a költségvetés 
összeállítása történik, akkor ez egy fontos érv lehet amellett, hogy ezeket a kedvezményeket 
azért érdemes beemelni, mert bár a központi költségvetésben kiesik ennyi meg ennyi milliárd, 
azonban úgy tetszenek kalkulálni a szakszövetségen belül, hogy ennyi meg ennyi 
pluszbevételt hoz. Tehát a kérdésem az, hogy kalkuláltak-e erre vonatkozóan.  
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Köszönöm. (Kovács Ferenc jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Kovács Ferenc képviselő úr! 
 
KOVÁCS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Államtitkár Asszony! 

Nekem egy aggályom van ezzel: az, hogy megint össze van keverve a szezon a fazonnal, a 
szociális ellátások, a szociálpolitika és az ehhez kapcsolódó problémakör az üdüléssel. Tehát 
lehet kapcsolni őket egymáshoz, de szerintem ez két egymástól teljesen független dolog, és 
nagyon jól tette a kormány, amikor ezt különválasztotta, mert a szociális rászorultság alapján 
történő támogatások és az erre épülő szolgáltatások különböző szintű támogatási rendszerének 
felépítése megtörtént. Én úgy tudom, hogy a hátrányos helyzetű családban élő gyerekeknek az 
üdültetése, pihentetése, Erzsébet-utalvánnyal történő ellátása megvan, és nem kellene a kettőt 
összekeverni.  

Mindemellett én is egyetértek azzal, hogy a munkáltatók, akik a dolgozóik részére 
megvásárolják a SZÉP-kártyát mint kafetériajuttatást, biztos egy alacsonyabb járulékaránynál 
sokkal többet vásárolnának, és sokkal többet adnának a dolgozóiknak, de itt is nagyon fontos 
az, hogy ne bővüljön és ne lazuljon fel a SZÉP-kártya is úgy, mint ahogy az üdülési csekk 
fellazult. Kőkeményen üdülésről és pihenésről szóljon, rekreációról szóljon a történet, mert 
onnantól kezdve, ha mindenféle dologra lehet ezt a kártyát felhasználni, ugyanaz lesz vele, 
mint ami történt az üdülési csekkel. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor most először Kovács Istvánnak adom meg 

válaszadásra a szót.  

Válaszok 

KOVÁCS ISTVÁN főtitkár (Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége): Rövid 
választ tudok adni: nem készítettünk ilyen számítást, nem is állnak rendelkezésre, őszintén 
mondom, ehhez az adatok minden területről, úgyhogy talán a Nemzetgazdasági 
Minisztériummal közösen lehetne. Mi nem készítettünk ilyesmit.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Nem tudom, hogy ilyen rövid idő alatt esetleg fel tudtak-e készülni ebben a 

kérdésben a válaszadásra, gondolom, nem egy egyszerű feladat ez, hiszen egy, a költségvetést 
érintő témáról van szó, bár a mai napon már benyújtásra került a költségvetési tervezet. 
Természetesen válaszadásra megadom a szót.  

 
DR. HORVÁTH VIKTÓRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Minden ilyen javaslat 

esetében van arra lehetőségünk, hogy az adópolitikáért felelős helyettes államtitkársággal 
ennek a költségvetési vonzatait is kiszámoljuk, erre is sor fog kerülni. Ugyanakkor azt látjuk, 
hogy ezen programok esetében az adó elengedése egy olyan volumenű 
fogyasztásnövekedéssel jár, amelynek a másodlagos haszna a mi véleményünk szerint 
kiegyenlíti azt. Ebben természetesen az adóskollégákkal rendszerint vitában állunk, de ez a 
dolog természete.  

Kovács Ferenc képviselő úr kérdésére válaszolva: valóban úgy gondolom, hogy a 
szociális és az egyéb vonatkozású programokat el kell választani egymástól, viszont érdemes 
ebben a két kérdésben nyilván vizsgálni, hogy melyik dobozba rakjuk ezeket. Hiszen az mind 
a szociális, mind pedig a turizmusfejlesztési programunk fontos része, hogy a társadalom 
egészségmegőrzését szolgáljuk, és mind a pihenés, mind pedig a SZÉP-kártyán keresztüli 
egészségmegőrző programok igénybevétele egy nagyon fontos célja és lehetősége is ennek.  
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ELNÖK: Köszönöm a válaszokat. A bizottság részéről még van-e esetleg valakinek 

hozzászólása? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor megköszönöm a tevékeny 
közreműködést, illetve a tájékoztatást, és további sok sikert kívánunk mindenki számára, 
illetve kitartást, bár hallottuk, hogy jó irányba haladunk, de ez még nem elég, mindenkinek 
van még mit tenni az ügy érdekében.  

Köszönöm szépen még egyszer. További szép napot kívánunk! 
Figyelemmel arra, hogy nincs több napirendi pontunk, ezért a bizottsági ülést is 

bezárom… (Jelzésre:) Elnézést, képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZALAY FERENC (Fidesz): Egyebek jönnek, így kérdezném, hogy… 
 
ELNÖK: Egyebek nincs, de természetesen hallgatom, képviselő úr.  
 
SZALAY FERENC (Fidesz): Akkor nem egyebek, hanem hozzáfűznivaló: ma 

beadásra került a költségvetés, és nekünk pedig, azt gondolom, egy nagyon fontos dolgunk 
nincs benne, ez pedig a megyei sportigazgatóságok kérdése. Tehát azt gondolom, hogy jó 
lenne minél gyorsabban beszélni róla itt a bizottságban legalább, hogy valamit mondjunk erről 
a kérdésről, mert ebből baj lesz a végén, sőt már baj van.  

 
ELNÖK: Szóban tájékoztattam az államtitkár urat, hogy mindenféleképpen mi 

elkötelezettek vagyunk annak érdekében, hogy továbbra is ez a szervezet fennmaradjon 
megyei szinten. Az, hogy most éppen milyen néven fog futni, azt hiszem, egy másodlagos 
kérdés, de valóban nagyon sokan megkerestek már engem is személy szerint, gondolom, 
téged is, Feri, hogy ezt a kérdést oldjuk meg. Én tájékoztattam az államtitkár urat, hogy a 
tervezetükbe mindenféleképpen ezt a 400 millió forintot tegyék be, és támogassák ezt a részét 
az előterjesztéssel kapcsolatosan.  

 
SZALAY FERENC (Fidesz): Köszönöm. Akkor azt gondolom, hogy két hét múlva 

beszéljünk róla, hogy sikerült-e vagy nem, és egy bizottsági állásfoglalás nem árt ez ügyben.  

Elnöki zárszó 

ELNÖK: Támogatom. Van-e esetleg még valakinek további hozzászólása? (Nincs 
jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor bezárom az ülést, és mindenkinek további jó munkát 
kívánok! Köszönöm szépen. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 31 perc)  

 
 

 

Dr. Bohács Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Morvai Elvira 


