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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 40 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DR. BOHÁCS ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Üdvözlök mindenkit a bizottság ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság ülése 
határozatképes. Üdvözlöm miniszter urat, államtitkár urat. 

Ismertetem a helyettesítéseket. Hadházy Sándor úr fogja helyettesíteni Horváth 
Zoltánt, Bús Balázs helyettesíti Hoffman Pált, Kovács Péter fogja helyettesíteni Kovács 
Ferencet, Bohács Zsolt Lasztovicza Jenőt, Szalay Ferenc Becsó Zsoltot, Révész Máriusz 
pedig Dankó Bélát fogja helyettesíteni a bizottság ülésén.  

Meg szeretném kérdezni a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek a napirenddel 
kapcsolatosan indítványa, javaslata. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor én indítványoznám, hogy 
a bizottság a költségvetéshez nyújtson be egy módosító javaslatot. Ezenkívül, ha nincs más, 
akkor ennek megfelelően teszem föl szavazásra a napirendi pontokat. Kérem, aki egyetért 
vele, kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) Volt-e, aki tartózkodott esetleg? (Nincs jelzés.) 
Ha nincs, akkor egyhangúlag elfogadtuk a napirendi pontjainkat. 

Balog Zoltán emberi erőforrások miniszterének meghallgatása (Az 
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján.) 

Soron következik Balog Zoltán, az emberi erőforrások miniszterének éves 
meghallgatása. Miniszter úr, át is adom a szót akkor. 

 

Balog Zoltán tájékoztatója 

BALOG ZOLTÁN, az emberi erőforrások minisztere: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Kormánybiztos Úr! Államtitkár Urak! Köszönöm szépen a 
meghívást és a lehetőséget, hogy beszámolhatok a kormánynak a sportügyekkel, a 
sportpolitikával kapcsolatos tevékenységéről. 

Ha szabad, az elején néhány alapelvet említenék, ami talán a legfontosabb változása 
volt a támogatások növekedésén túl az elmúlt éveknek ennek a kormánynak a 
sportpolitikájában, illetve ez a kormány a legfontosabb változást azon a téren érte el, hogy a 
Magyar Olimpiai Bizottságot tette meg a sportpolitika legfőbb koordinátorának, legfőbb 
szervezőjének, és így, mint ahogy azt az élet más területein is, például a kultúrában, mi elő 
szeretnénk mozdítani, hogy az autonóm döntések világába kerüljön mindaz, ami a sporttal 
kapcsolatos.  

Természetesen a kormány sportstratégiájának az elkészítése a mi feladatunk, 
természetesen a keretek biztosítása a mi feladatunk, természetesen a szabályozás általános 
része a kormány és az Országgyűlés kompetenciája, de mindazokat, amik a sport világán belül 
történő döntések, a Magyar Olimpiai Bizottság és a szakszövetségek, sportszövetségek kezébe 
szerettük volna adni. Ez nagy részben meg is történt. Ennek az új típusú együttműködésnek 
vannak jó és rossz tapasztalatai. Egyébként az államtitkárság igyekszik partner lenni minden 
olyan ügyben, amiben a Magyar Olimpiai Bizottság megkeres bennünket. 

A másik fontos alapelve ennek a politikának, ennek az új sportpolitikának az, hogy az 
elitsport, a versenysport és a tömegsport megfelelő összhangjára törekszünk, hiszen 
Magyarország régóta szenved attól, hogy miközben a versenysportban világra szóló 
teljesítményeink vannak… Ha megengednek egy zárójeles kitérőt, két héttel ezelőtt Indiában 
jártunk a miniszterelnök úrral, és egy városnézés alkalmával sikerült egy taxisofőrt komoly 
tárgyalások után kiválasztani arra, hogy engem ott körbevigyen a városban. Amikor 
megkérdezte, hogy honnan jöttem, mondtam, hogy Magyarországról. Mondta, hogy fogalma 
nincs róla, hogy hol van. Én mondtam, és megkérdezte, hogy mennyi lakosa van 
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Magyarországnak. Mondtam, hogy tízmillió a határokon belül. Erre olyan nevetés jött a 
taxisofőrre, hogy félre kellett állni az autóval, mert félt, hogy balesetet okoz. Mondta, hogy 
uram, tudja ön, hogy ebben a városban - Bombayről van szó - 22 millióan laknak és Indiában 
1,3 milliárd ember lakik. Akkor mondtam, hogy hát igen, tudom. Megkérdeztem tőle, hogy 
tudja-e, hogy Magyarország hány aranyérmet nyert a londoni olimpián, hány ezüstérmet és 
hány bronzérmet. Természetesen nem tudta. Elmondtam ezeket a számokat. Majd 
megkérdeztem, hogy tudja-e, hogy India hány érmet nyert az olimpián. Azt sem tudta. Én 
közöltem vele, hogy egyetlenegy bronzérmet.  

Tehát azt gondolom, így is lehet elég nyilvánvalóvá tenni azt, hogy Magyarország 
sportsikerei világviszonylatban mit jelentenek. Ez az egyik oldala vagy ez a mérleg egyik 
serpenyője. 

De a másik oldalon viszont azt látjuk, és ezért én az egyik legfontosabb sportpolitikai 
döntésnek a mindennapos testnevelés bevezetését tartom, hogy egyébként a lakosságnak és 
különösen a felnövekvő fiatal generációnak - mondjuk így - az állóképessége, az egészségi 
állapota, a mozgáskultúrája és ebből következően a mozgásszervi betegségek, az elhízás és 
egyéb ügyek megjelenése miatt ezen a területen pedig nagyon-nagyon sok tennivalónk van. 
Tehát az egész társadalom a célcsoportja a sportpolitikának, ez egy nagyon fontos dolog, és 
ha megengedik, akkor mondanék itt néhány olyan számot, ami talán ebből a szempontból 
meggyőző az önök számára. 

A jégkorongot művelők száma - 2011 és a jövő év első felében elért szám lesz ez - 
2011-14 között 2305-ről 3777-re, a kézilabdában sportengedéllyel működő regisztrált 
sportolók, rajtengedéllyel rendelkező sportolók száma 24 ezerről 31 ezerre, a kosárlabdázóké 
24 600-ról 40 500-ra, a labdarúgást űzőké 179 328-ról 250 ezerre, és ebben benne van a 
magyar válogatott is, a Vízilabda Szövetség keretein belül rajtengedéllyel rendelkező 
sportolóké 4223-ról 5400-ra nőtt. Összességében a Magyarországon sportolók, tehát 
regisztrált sportolók száma 234 ezerről 330 ezerre, pontosabban 330 955-re nőtt.  

Szerintem ez nagyon világosan kifejezi azt, hogy a kormány szándéka mi is a magyar 
sportpolitikával, és ezen belül elmondhatjuk azt, hogy ezeknek a regisztrált sportolóknak 
mintegy a fele gyermek, kiskorú, tehát ez azt jelenti, hogy éppen a felnövekvő korosztályban 
sikerült előrelépnünk. 

Mi úgy látjuk, hogy az egészségtudatos életmód és a sport támogatása az egyik 
leghasznosabb és a legjobban megtérülő befektetés, hiszen a sport nemcsak az említett 
egészségtudatos életmódban, hanem a közösségépítésben, a közösségszervezésben, sőt hadd 
mondjam azt, hogy a társadalmi integráció területén is, a társadalmi felzárkózás területén is 
egy nagyon fontos tényező most, hogy így a honvédség kiesett sajnos ebből a körből. De ez 
világméretekben is egy fontos fölmérés, hogy a legjobban integráló, szociális különbségektől 
függetlenül közösséget teremtő erő a sport, a katonaság meg az egyház. Úgyhogy ez a terület 
ebből a szempontból is igen lényeges. Nem beszélve a sportnak a munkahelyeket teremtő 
képességéről és éppen ezért a gazdaság bővítéséről, hiszen a sportgazdaság egy húzóágazat 
tud lenni jó szervezés, jó koordinálás és jó keretfeltételek mellett egy országban.  

Ami a fókuszban van, amit leginkább látunk, az nyilván az olimpiára való felkészülés, 
a paralimpiára felkészülés és az azon való szereplés, és a világversenyek, amik szem előtt 
vannak, de számunkra legalább olyan fontos az a munka, ami a háttérben van. A két dolog 
úgy függ össze, hogy minden nagysikerű világsportesemény, ami Magyarországon van vagy 
magyar sikerrel jár a világban, a fiatalokat motiválja arra, hogy ők maguk is intenzíven 
sportolni kezdjenek.  

Hadd említsek néhány fontos sporteseményt az elmúlt időszakból: a divízió I-es 
jégkorong-világbajnokságot, az integrált vívó-világbajnokságot, a birkózó-világbajnokságot, a 
dzsúdó Európa-bajnokságot, a karate Európa-bajnokságot, a sárkányhajó-világbajnokságot, az 
ifjúsági kézilabda-világbajnokságot, az ifjúsági vízilabda-világbajnokságot. Természetesen a 
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terveink között szerepel számos jelentős sporteseménynek továbbra is a Magyarországra 
csalogatása, hátha még az is előfordul, hogy a jövő évben a kézilabda női BEK-döntő 
Magyarországon, ha esetleg két magyar együttessel zajlana, az lenne az igazán jó, de ha 
egyikük benne van és győz, mi azzal is megelégedettek leszünk. 

Továbbfolytatódott az országos sportági szakszövetségek akadémiai rendszerének a 
kialakítása és a fejlesztése, ami a szakmai továbbképzés, utánpótlás szempontjából nagyon 
fontos. Az egyes kiemelt sportágak fejlesztésének a keretében a sportszövetségek adósságát is 
konszolidáltuk mintegy 480 millió forinttal, és a 2012. január 1-jén hatályba lépett átfogó 
módosítás új alapokra helyezte a sport állami támogatási rendszerét is. Ahogy említettem, a 
Magyar Olimpiai Bizottság által kiválasztott 16 stratégiai jelentőségű sportággal kötöttünk 
megállapodást, a sportfejlesztési koncepciójukra közel 8,7 milliárd forint támogatást 
nyújtunk, és ebben az évben és a 2020-ig tartó időszakban ennek megfelelően arányosan 
biztosítjuk a szükséges forrásigényt. Ahogy említettem, ez az adósságrendezésre, a működésre 
és egyébként a fejlesztésekre vonatkozik.  

Ismerik önök is nyilván, hiszen szakemberei ennek, a 2013-ban biztosított kiemelt 
edzői státuszok létrehozásához szükséges finanszírozási feltételeket. Erre csak ebben az évben 
667 millió forintot nyújt támogatásként az állam. Létrehoztuk a „magyar sportcsillagok” 
ösztöndíjprogramját, hamarosan be fogjuk jelenteni az első nyerteseket. Erre ebben az évben 
61,2 millió forintot fordítunk, és arányosan többet természetesen a következő évben, hiszen 
már egy teljes év sportcsillag-ösztöndíj lesz. Ennek a magyar viszonylatban igen jelentős 
ösztöndíjnak az a célja, hogy az igazán kiemelkedő sportolók - meg vannak szabva a 
kritériumok, hogy ki kerülhet ebbe bele - ne Amerikában vagy más külföldi egyetemeken 
készüljenek föl a világversenyre és aztán netán ne magyar színekben induljanak, hanem 
Magyarországon. Ha jól tudom, államtitkár úr, ilyen 1000 dollárnak megfelelő havi 
ösztöndíjat jelent, tehát ez egy igen jelentős ösztöndíj, és valóban az elit számára biztosított, a 
felnövekvő sportelit számára. 

A szakképesítések számát, elnevezéseik tartalmát, ezt az egész rendszert átalakítottuk 
a szakmai vizsgakövetelményekkel együtt, ami egy új miniszteri rendeletbe kerül majd 
beépítésre.  

A sport létesítményfejlesztési prioritásai közül a legfontosabbak: Budapesti Olimpiai 
Központ, Puskás Ferenc Stadion és létesítményei integrált rekonstrukció, ott a nemzeti 
olimpiai központ kialakítása, és arról is döntöttünk, hogy felújítjuk a Körcsarnokot, a 
Millenáris Velodromot, átépítjük a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokot is. A 
Tüskecsarnok beruházását említeném még. Így hosszú évek után, majd ha kész lesz a 
Tüskecsarnok, akkor 4000 fő befogadására alkalmas multifunkcionális sportlétesítmény lesz, 
ami valóban az egyetemi, főiskolai, diák- és szabadidősport országos központja tud majd 
lenni. 2014-ben az egyik legnagyobb esemény, bízunk benne, hogy a BEK-döntő mellett a 
vízilabda Európa-bajnokság megrendezése, ehhez jön a források 2014-es biztosítása, az is egy 
jelentős költséget jelent, és aztán ’21-ben lesz ez az úszó-, vízilabda-, műugró-, műúszó- és 
nyíltvízi világbajnokság, de már a következő évben is a költségvetésben 795 millió forintot 
fordítunk erre. 2017-ben junior úszó-világbajnokság, erre már elkészül a versenyuszoda-
komplexum, ’16 végére meg kell már valósítanunk. Említem még a nagyerdei labdarúgó-
stadion rekonstrukciójának a harmadik ütemét, a stadionbiztonsági projektet, ami 2014-ben 
kezdődött, és erre is jelentős összegeket fordítottunk. Most indul már a második ütem ebben 
az ügyben, és itt részben a tao-források terhére kívánjuk ezt a fejlesztést megvalósítani.  

Jelentős összegeket fordítunk a köznevelési intézményekben a sportlétesítmények 
korszerűsítésére, illetve újak építésére, hiszen ez valóban egy fontos feltétel a mindennapos 
testnevelés kiszélesítéséhez és a megszilárdításához. 2011-ben erre 2,3 milliárd forint állt 
rendelkezésre, ebből 173 önkormányzat részesült pályázóként. Ennek a programnak a 
folytatásaként egy újabb 1,53 milliárdos összeget osztottunk szét, és a 2014-es 
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költségvetésben pedig 6 milliárd forint szerepel, 3 milliárd forint uszodalétesítésre, tanuszoda 
létesítésére és 3 milliárd forint pedig tornatermek létesítésére, ami egy fontos előrelépés. 

Gondolom, hogy a látvány-csapatsportok támogatásában itt majd erről komolyan 
fogunk beszélni, hiszen a tao-rendszer, a társasági adó, nyereség- és osztalékadó 
kedvezményének a sportcélokra fordítása egy nagyon fontos innovációja nemcsak a 
sporttámogatásoknak, hanem egyáltalán az élet számos területén, a kultúrában is ez egy igen 
jelentős összeget jelent, és jelzi is valahol a vállalatoknak meg talán a lakosságnak is a 
prioritásait. Ennek a rendszernek a finomítása, a jobbá tétele egy fontos dolog.  

22 százalékkal növekedett az elmúlt időszakban az erre fordított összegek forrása, 873 
település adott be kérelmeket erre az időszakra. 2012. december 31-ig mintegy 43 milliárd 
forint volt a kiállított támogatási igazolások összege. Ebben nincs benne az önerő.  

Összességében a tao-rendszer bevezetése óta több mint 300 új sportlétesítmény került 
átadásra és közel 500 sportlétesítmény újult meg. Azt gondolom, hogy ez egy lényeges 
eredmény. 

Annyit talán hadd mondjak ennek a rendszernek a működéséről, hogy ez 
természetesen a sportszövetségek, a sportegyesületek és maguk az adózók, tehát a vállalatok, 
a magángazdaság prioritásaira épül. Egyetlenegy olyan feladata van ebben a minisztériumnak, 
az államtitkárságának, hogy szakmai szempontból a Gazdasági Minisztériummal együtt 
elbíráljuk, hogy mik azok a fejlesztések, amik valóban sportcélúak és valóban 
megalapozottak, és mi az, amit el kell utasítanunk, mert nem felel meg ezeknek a 
kritériumoknak. Ilyen is van, ezeknek minimális a száma, de itt a szövetségekkel 
együttműködve, a szövetségek támogatása után kerülnek hozzánk ezek a fejlesztések 
elbírálásra. Tehát velük együttműködve egy komoly szakmai bírálat és értékelés folyik ebben 
az ügyben. 

Első körben, elnök úr, ennyit szerettem volna elmondani, és természetesen állok a 
kérdések elé. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm szépen a tájékoztatót. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki 

kíván hozzászólni, kérdést föltenni a miniszter úrhoz. (Dr. Tapolczai Gergely jelentkezik.) 
Parancsolj! 

 

Kérdések, vélemények 

DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): (Hozzászólását jelnyelvi tolmács 
közreműködésével teszi meg.) Köszönöm szépen a szót és köszönöm szépen a tájékoztatását 
miniszter úrnak. De mielőtt feltenném a kérdést, szeretnék arra lehetőséget kérni, hogy a 
kérdésemre azonnal adjon választ a miniszter úr, hogyha egyetért vele, mert utána vissza kell 
mennem a Vadászteremben folyó szakmai konferenciára, ahonnan most kijöttem. Ott egy 
kerekasztal-megbeszélésen kell részt vennem, a siketek oktatásáról, bilingvális oktatásáról és 
képzéséről van itt szó. Tehát ha van arra lehetőség, akkor azonnal szeretnék a kérdésemre 
választ kapni a miniszter úrtól. (Az elnök bólogat.) Köszönöm szépen.  

A fogyatékosok sportjával kapcsolatban szeretnék miniszter úrtól kérdezni. Az első 
kérdésem általánosabb, hogy hogyan alakult az elmúlt 3 évben a fogyatékosok sportjának a 
támogatása, és van-e a továbbiakban új tervük és elképzelésük a támogatás szempontjából.   

A második a 16 kiemelt sportág támogatásával kapcsolatos kérdésem lenne. Ha jól 
tudom, akkor a fogyatékos sportolók is részesülhetnek ebből. Szeretnék miniszter úrtól egy 
megerősítést kapni, hogy hogyan juthatnak ehhez a forráshoz a fogyatékos sportolók. 

A harmadik kérdésem pedig a sportcsillagok ösztöndíjával kapcsolatos, hogy hány 
fogyatékos sportoló részesülhet ebben az ösztöndíjban. 

Előre is köszönöm a válaszát. 



 9 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miniszter úr, ha van rá lehetőség, akkor meg is adom a 

szót a válaszadásra. 
 
BALOG ZOLTÁN, az emberi erőforrások minisztere: Köszönöm szépen a kérdést, 

képviselő úr. Akkor először a számokról néhányat. 2013-ban a fogyatékosok sportja területén 
hazai rendezésű sporteseményekhez a következő egyéni támogatásokat nyújtottuk: 
látássérültek dzsúdó Európa-bajnokságának megrendezésére 2,5 millió forint, Hungarian 
Open mozgáskorlátozottak nemzetközi asztalitenisz ranglistás versenye 2,5 millió forint, 
regionális MERI sportnapok rendezése 5 millió, csörgőlabda Európa-bajnokság tesztversenye 
2 millió, erőemelő-világkupa 2,5 millió, nemzetközi úszóverseny 2 millió, Tenisz Szövetség 
Return Cup nemzetközi kerekes székes teniszversenye 1,5 millió, szabadidős sportesemény 
5 millió, WildBoars Kerekesszékes Rögbi Egyesület 300 ezer, fogyatékkal élők - ez egy 
megyei program -100 ezer. A fent felsorolt támogatások összesen 443 millió forint, és ez az 
összeg nem tartalmazza a fogyatékos sportolók járadékával és jutalmazásával összefüggő 
összegeket.  

Ön nyilván tudja azt, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság költségvetésén belül van a 
Paralimpiai Bizottság támogatása, tehát a velük való megegyezésben történik ennek a 
sportnak a támogatása, és természetesen itt is van lehetőség arra, hogy a taóból, az 
adókedvezményből részesülhessenek ezek a sportolók. 

A „sportcsillagok” ösztöndíjprogramjában természetesen részesülhetnek fogyatékosok. 
Az eredményről még nem tudok tájékoztatást adni, mert az még ezután fog beérkezni, de 
természetesen a saját speciális feltételeiknek megfelelően ők is részesülhetnek ebben a 
támogatásban is. A 16 kiemelt sportágban - államtitkár úr segít nekem - 153 millió forintot 
fordítunk ebben az évben erre a sportra.  

Anélkül, hogy szerénytelenség látszatába keverednék, én magam saját miniszteri 
keretemből 50 millió forinttal támogattam a Paralimpiai Bizottságot. Én magam is kint voltam 
Londonban, nem az épek olimpiáján voltam, hanem a paralimpián, és az ottani élmények is 
meggyőztek arról, hogy ez egy támogatásra méltó terület, még ha itt azért nagyon érzékeny 
kérdéseket is lehetne érinteni ebben az ügyben, hogy mit hogyan, de hát ez az épek sportjánál 
is fölmerül, hogy mit hogyan érdemes nemcsak hogy támogatni, hanem művelni, és hogy hol 
van az emberi teljesítőképességnek az a határa, amin fölül adott esetben inkább az ember 
védelmét kellene előtérbe állítani. De ezt csak zárójelben jegyzem meg. Egy nagyon komoly 
és jó hangulatú verseny volt, és jó volt támogatni ezeket az embereket.  

Talán az is figyelemfelkeltő és - mondjuk így - közvéleményt formáló intézkedés vagy 
akció, hogy mi már tavaly is és idén is az egyik legnagyobb maratoni futóversenyen 
Budapesten mozgássérültekkel, illetve látássérültekkel futottunk, én magam is, tehát párban 
futottunk. Ez egy olyan jó kezdeményezés volt 2012-ben, hogy 2013-ban már a Népszabadság 
újságírói is így futottak, úgyhogy ha a Népszabadság mindenben ilyen jól követi a kormány 
politikáját, akkor szerintem egyre boldogabb lesz az ország. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a válaszokat. Kérdezem a bizottság többi tagját, hogy 

esetlegesen van-e még valakinek kérdése. (Szilágyi György jelentkezik.) Alelnök úr, 
parancsoljon! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Miniszter Úr! Először is egy nagyon egyszerű kérdést szeretnék föltenni önnek. Sok 
szó esett most is a tao-pénzekről. Ön szerint a tao-pénz, a tao-támogatás közpénz vagy nem 
közpénz, erre szeretnék majd öntől elvileg választ kapni. Tudjuk, hogy a tao-támogatást 
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igénybevevőknek nem kell befizetni az államkincstárba ezt a pénzt, hiszen anélkül, hogy 
befizetnék, levonhatják abból az adóból, amit be kellene fizetni az államkincstárba. Ezért is 
szeretném tudni, hogy önök hogy tekintik ezt, közpénznek tekintik, vagy pedig cégek 
magánpénzének tekintik, amit a sportba invesztálnak.  

Azt is szeretném megkérdezni, egy írásbeli kérdést feltettem Varga Mihálynak, pont 
tegnap kaptam meg rá a választ, amiben azt szerettem volna megtudni, hogy a 2012-es 
költségvetést mennyivel terhelték meg a tao-felajánlások. Kaptam egy választ tőle. Igaz, hogy 
itt egybevette a műalkotásra és az előadó-művészeti szervezetekre vonatkozó tao-
támogatásokat is és a sportot egyben, tehát így 53,2 milliárd forint volt 2012-ben. De azt 
szeretném megtudni, hogy mennyi volt ebből a sport, tehát mennyi volt az a tao-támogatás, 
amit a sportra fel lehetett használni, és mennyi volt az előirányzott és mennyi volt, ami 
megvalósult belőle, mert tudjuk, hogy az elmúlt években voltak olyan tao-pénzek, amelyek 
papíron ugyan léteztek, de a valóságban soha nem valósultak meg.  

Erre is mondok önnek egy példát. Még egy 2011-es tao-támogatás odaítélése volt az 
újpesti stadionra szünetmentes áramforrásra. Ez a szünetmentes áramforrás még a mai napig 
nem valósult meg.  

Ezzel a kérdéssel már át is tértünk egy kicsit arra, amit mondott miniszter úr, ez a 
stadionbiztonsági projekt, hogy mennyire sikeres és hogy mennyire jól működik. Annyira jól 
működik, hogy az előző évben 800 millió forint költségvetési pénzt lehetett volna erre 
felhasználni. Az én tudomásom szerint - és írásbeli kérdésemre mind a Belügyminisztérium, 
mind az MLSZ ezt megerősítette - a lehívott 100 millió forintot is vissza kellett fizetnie az 
MLSZ-nek, ugyanis nem tudták egyetlenegy esetben sem végrehajtani azt a közbeszerzési 
eljárást, ami a biztonsági rendszer kiépítését irányozta volna elő 16 stadionban, aztán lett 
ebből a végére négy, és akkor teljesen leállt. Hogy csak egyetlenegy példát mondjak, tudok 
önnek arról képeket mutatni, hogy 2013-ban a Sóstói Stadionban, ami elég jó állapotban van 
egyébként, a beléptetőrendszert az jelenti egy Ferencváros elleni mérkőzésen, hogy ötven 
sárga mellénybe öltözött, elég nagydarab és kopaszra nyírt fejű ember között kell átmenni 
azoknak a családoknak elvileg arra a mérkőzésre, akiket önök ki szeretnének vinni a 
stadionba, tehát eléggé félelmetes látványt jelent. Szerintem nem ez a legmegfelelőbb 
módszer. 

Ha már említettem önnek a szünetmentes áramforrást, ez is a stadionbiztonsági 
rendszerekhez tartozik. Megkérdeztem a Magyar Labdarúgó Szövetségtől, nem kaptam rá 
választ, nem tudom, hogy önök tudják-e, hogy hány olyan stadion létezik ma 
Magyarországon, hány olyan stadionban lehet ma NB I-es mérkőzést játszani, amelyben nincs 
szünetmentes áramforrás. Miért fontos ez? Azért, mert ez az alap biztonsági követelmények 
közé tartozik, hogy szünetmentes áramforrás legyen egy stadionban. Több ilyen stadion nem 
rendelkezik vele, nem lehetne megadni a mérkőzések lejátszására sem az engedélyt. Általában 
a rendőrség, mert itt egy biztonsági bizottság dönt erről, azért adja meg ezeket az 
engedélyeket, mert azt mondják, hogy majd el fog készülni, és akkor végül is egy ilyen 
halasztásos módszerrel lehet mérkőzéseket rendezni. Mindaddig egyébként nem gond ez, 
amíg nem történik valami nagyon nagy katasztrófa.  

Emlékeztetném itt önöket szintén egy Videoton-Ferencváros mérkőzésre, ahol hirtelen 
lecsapott a vihar, ebben a viharban szinte alig lehetett látni, a nézők menekültek ki a 
stadionból, hogy nehogy elázzanak. Ha itt véletlenül még áramszünet is lett volna, akkor 
például az Újpest-pályán egy közel 40 fokos lépcsőn kellett volna lemenniük, és akár 
katasztrófa is történhetett volna. Szerintem ezért fontos ez a kérdés. 

A másik, hogy a sportlétesítmények üzemeltetésével és a sportlétesítmények 
fejlesztésével kapcsolatosan a Jobbik Magyarországért Mozgalom elmondta, hogy szükség 
van ezekre a fejlesztésekre. Mi azt kérdőjeleztük meg, hogy most van-e szükség rá. A 
költségvetési vitában az ellenzéki pártok közül a Jobbikot kivéve többen el szerettek volna 
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venni ebből az összegből. Mi azt mondtuk, hogy ez már teljesen felesleges lenne, hiszen ha 
elkezdtünk egy stadionfejlesztést, akkor azt fejezzük be, ne az enyészeté legyen.  

Viszont van egy nagyon lényeges kérdés, hogy fölépíteni ezeket a stadionokat sokkal 
könnyebb, mint utána üzemeltetni. A fő kérdés az lesz, hogy mennyire lehet ezeket a 
stadionokat majd kihasználni, mennyire lesznek kihasználva, milyen mértékben lehet az 
üzemeltetést garantálni és biztosítani. A kérdésem az lenne, hogy ön akár a Magyar 
Labdarúgó Szövetségben, akár az egyesületekben látja-e azt a perspektívát, amivel majd 
ezeket a stadionokat megfelelő módon üzemeltetni tudják, megfelelő módon ki fogják tudni 
használni ezeknek a stadionoknak a lehetőségeit. 

Még két dolgot szeretnék megemlíteni, de még ehhez tartozik, hogy a Puskás 
Stadionról is beszélt, tehát a Puskás-rekonstrukcióról. Mikor lesz ennek kézzelfogható nyoma, 
hiszen úgy néz ki lassan, hogy örökre úgy marad. Sokkal előbb tervbe volt véve, mint 
bármelyik másik stadion építése. Látszik, hogy egyes stadionok, hála istennek, már nagyon jó 
állapotban vannak az építési fázisokat illetően, a Puskás Stadionnál pedig egyelőre még csak a 
tervezésekről tudunk, ott is arról, hogy éppen milyen tervezési munkákat kik végezhetnek el, 
és ez mennyibe kerül az államnak, hasonlók. Hasonló egyébként a Tüskecsarnoknál, említette 
miniszter úr, mondta, hogy ha kész lesz. A kérdésem arra irányul, hogy mikorra lesz készen, 
hiszen tudomásom szerint ez is eléggé húzódik. 

Az a két kérdés, amit említettem, az MLSZ-szel kapcsolatos. Mennyire elégedett a 
Magyar Labdarúgó Szövetség munkájával és teljesítményével, hiszen amikor ennyi pénzt 
áldozunk a sportra, és ebből a pénzből elég sokat, azt is mondhatnám, hogy a nagy részét a 
magyar labdarúgás kapja, akkor viszont szerintem nem az a megfelelő módszer, hogy a 
magyar labdarúgás körüli botrányoktól hangos folyamatosan a sajtó, és az 
eredménytelenségeket láthatjuk. Amikor utánpótlásképzésbe ez a kormány is és már előzőek 
is nagyon-nagyon sok pénzt, milliárdokat öltek bele, akkor nem az a megoldás, hogy 
nevesincs külföldiekkel legyenek tele az NB I-es csapatok és a magyar fiatalok pedig ne 
kapjanak lehetőséget, hogy fejlődjenek, és ez megy tovább a magyar válogatottra és bármi 
másra. Tehát mennyire elégedett az MLSZ munkájával, mennyire kívánják esetleg a Magyar 
Labdarúgó Szövetség teljesítményét és a munkáját értékelni, és megnézni azt, hogy vajon a 
Magyar Labdarúgó Szövetség megfelelően működik-e, valóban szurkolóbarátak-e a Magyar 
Labdarúgó Szövetség intézkedései? A legutolsót mondom csak. Tehát amikor már a német 
szépirodalmi dolgok sem tetszenek a Magyar Labdarúgó Szövetségnek, és ezért mondjuk 
500 ezer forintos büntetést adnak egyes csapatoknak, akkor ott már elég nagy problémák 
merülhetnek föl. 

Az utolsó, amit szeretnék megemlíteni önnek, az pedig az, hogy tudom azt, hogy 
miniszter úr az elmúlt időszakban sokkal többet foglalkozott vele és áldozott az idejéből a 
roma felzárkóztatásra, mint adott esetben a sportra. Volt egy olyan program, amit láttam, hogy 
bejelentettek, és a romák felzárkóztatásának, a roma fiatalok felzárkóztatásának pedig fontos 
eseményeként említették azt, hogy bokszolni tanítják a roma fiatalokat. Itt csak fel szeretném 
hívni a figyelmet arra, hogy a VIII. kerületben van egy olyan neves bokszolónk, akit úgy 
hívnak, hogy Kótai Mihály. A VIII. kerületben idősebb Kótai Mihály évek óta működtet egy 
bokszklubot a Teleki téren, ami pont arra szolgál és azt szolgálja, hogy azok a roma fiatalok, 
akiket be lehet vonni ebbe a sportéletbe, ne az utcán töltsék az idejüket, adott esetben ne 
kábítószerrel foglalkozzanak vagy bármivel, hanem sportoljanak. Szerintem ez egy 
támogatható dolog lehet.  

Csak elmondom önnek, megragadom az alkalmat, hogy találkoztunk személyesen, 
hogy idősebb Kótai Mihály ezt az edzőtermet, ami a Teleki téren van, minden valószínűség 
szerint hónapokon belül be fogja zárni, mert nem tudja fenntartani már saját maga és nem 
tudja ezt a lehetőséget biztosítani. Amennyiben esetleg önöknek van rá lehetősége, akkor 
önöket arra kérem, hogy segítsék ezt a kezdeményezést.  
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Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Miniszter úr, hogy szeretné, végigmenjünk, vagy rögtön válaszol a 

kérdésekre?  
 
BALOG ZOLTÁN, az emberi erőforrások minisztere: Szerintem érdemes 

összegyűjteni, és akkor egyben válaszolok. 
 
ELNÖK: Jó, köszönöm szépen, akkor ennek megfelelően haladunk tovább. Megadom 

a szót Hadházy Sándor úrnak. 
 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! 

Két irányba szeretnék érdeklődni. Az egyik a mindennapos testneveléssel kapcsolatos 
tárgyieszköz-fejlesztés. Itt két fő terület van: az egyik a tornacsarnok-, tornaterem-építési 
program, a másik pedig az úszásoktatáshoz tartozó uszodalétesítési program. Jelentős 
hiánnyal találkozunk, információim szerint 457 településnek nincs tornacsarnoka, nem áll 
rendelkezésre, és uszoda területén még rosszabbul állunk, 1684 településen nincs uszoda.  

A tornacsarnok-építéssel kapcsolatban érdeklődöm, hogy milyen ütemben állnak majd 
rendelkezésre a jövőben a források, mire lehet számítani, pályázati rendszer fog-e működni, 
illetve a tornacsarnok építésénél szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy vannak olyan 
pályázók, igazából azokat nem ismerjük, de vannak olyan pályázók, akik szabványon kívüli 
méretet próbálnak meg építeni. Itt szeretném kérni, hogy a 20x40-es játéktérméret legyen egy 
alapkövetelmény ebben az értelemben, mert ha attól kisebb, akkor például a kézilabda-oktatás 
teljes egészében kiszorulna. Itt érdemes volna a forrásokat kombinálni, tehát a tao támogatási 
rendszert és esetleg más állami forrásokat is figyelembe lehetne venni. 

A másik, az úszásoktatás egy nehezebb kérdés, hiszen egyrészt jóval több uszoda 
hiányzik, mint tornaterem, másrészt ezeknek a létesítése, illetve főként a fenntartása, 
működtetése problémásabb. Igazából azt szeretném kérdezni, hogy várható-e egy 
uszodaépítési program, ha igen, akkor az milyen ütemezésben várható, illetve várható-e 
valamilyen támogatási rendszer, kiszámítható, biztonságos támogatási rendszer a 
létesítmények fenntartására. Vonatkozik ez egyébként a már megvalósuló vagy folyamatban 
lévő tao-beruházásból finanszírozott fejlesztésekre is, hogy nagyon sokan aggódnak amiatt, 
hogy ha a tao támogatási rendszer kivezetésre kerül, akkor ezen létesítmények fenntartása lesz 
kérdőjeles, hiszen a tao támogatási rendszer lehetőséget biztosít a bérleti rendszeren keresztül 
a fenntartási költségek jelentős mértékű biztosítására is. 

A másik kérdésem a képzésre irányul. Jelentős tanerő hiányzik a mindennapos 
testnevelés területéről. Milyen programot indított el, kíván elindítani a tárca a hiány pótlására? 
A szakedzőképzés során igen jelentős lemaradás tapasztalható. A Semmelweis Egyetem 
sportkara foglalkozik szakedzőképzéssel és OKJ-s képzéssel is. Nem biztos, hogy az OKJ-s 
képzést a versenysportnál és akár az utánpótlás-nevelésnél komolyan és hosszú távon 
figyelembe lehet venni, hiszen itt nem vitatható, hogy hiányzik a szakmai alap a képzéshez. 
Ennek tükrében az a kérdésem, hogy a szakedzői képzést, amely egyéves, 180 órás képzés 
jelen pillanatban, meg kívánják-e erősíteni, és itt esetleg milyen együttműködést tudnak 
kialakítani a szakszövetségekkel, illetve a tao támogatási rendszert jobban figyelembe lehet-e 
venni a jövőben. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Révész Máriusznak adom meg a szót. 
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RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Miniszter Úr! Tisztelt Bizottság! Én 
egy felsorolással szeretném kezdeni. 2010 óta Kőbányán vagyok képviselő. Csak röviden 
sorolnám, hogy 2010 óta a kerületben épült központi támogatás segítségével 12 ovifocipálya, 
egy 20x40-es műfüves pálya, aminek 70 százalékát az MLSZ fedezte, államtitkár úr ott volt 
az átadásán, további négy pályára pályázunk. Épült egy fedett jégpálya, 3 éve működik, tao-
pénzből egyébként a gyerekek oktatása is folyik. Egy kosárlabda-egyesület és az 
önkormányzat összefogásával egy tornacsarnokot építünk az iskola mellé tao-pénzből, amit 
délelőtt az iskola használ, délután pedig a kosárlabda-szakosztály. A taóból támogatást kap a 
KISE focicsapata, a KDSE kosárcsapata, a White Sharks jégkorongcsapata.  

Nálunk még brutálisabbak a számok, mint amit a miniszter úr elmondott a növekedés 
szempontjából Az elmúlt 3 év alatt nagyon jelentősen növekedett a sportoló gyerekek száma. 
A KSC úszószakosztályával most kötöttünk egy szerződést, aminek köszönhetően mindennap 
10-től 14 óráig a kőbányai óvodások és iskolások ingyenesen úsznak a Kőér utcai uszodában, 
sőt a támogatás még azt is lehetővé teszi, hogy egyébként a buszköltségeket is fedezzék. 

Én azt gondolom, hogy ha minden 3 évben ilyen mértékben növekedett volna a 
sportlehetőség Magyarországon, akkor ma egy sokkal egészségesebb társadalomban élnénk. 
Azt hiszem, hogy ezekről a dolgokról nem kell sokat mesélni, mégis azt hiszem, hogy nem 
vagyunk egyedüli önkormányzat, akik ilyen eredményekről tudunk beszámolni. 

Két rövid észrevételem lenne még, amiben szeretném miniszter úrnak is a segítségét 
kérni. Az egyik a Törekvés sportpálya ügye. A Törekvés sportpálya az Északi Járműjavítóé 
volt, az megszűnt, megörökölte a MÁV, a MÁV-nak nem kell, egy fillér támogatást nem ad 
rá. Deutsch Tamás sportminisztersége idején a Törekvés sportpályából egy paralimpiai 
központot hoztunk létre. Én már Kóka Jánosnál is voltam tárgyalni az ügyben.  

Az az igazság, hogy a MÁV meg akar szabadulni tőle, az MNV Zrt.-nek nem kell, az 
önkormányzat át akarja venni, a paralimpikonok azt szeretnék, ha az önkormányzaté lenne, a 
sportegyesület azt szeretné, hogyha az önkormányzat át tudná venni. Sajnos 5 éve vagy 6 éve 
mindenki ugyanazt akarja, és folyamatosan egy hónap távolságra vagyunk az átvételtől. Az a 
baj még mindezen túl, hogy most kellett 20 millió forint támogatást adni a kőbányai 
önkormányzatnak egy olyan ingatlanra, egy olyan sporttelepre, amihez az ég egy adta világon 
semmi közünk nincs, csak felmértük annak a lehetőségét, hogy elég rosszul mutatna az RTL 
Híradóban, hogyha kerekes székes sportolók nyilatkoznának arról, hogy nincs pénz a 
villanyszámla kifizetésére sem és lekapcsolták az áramról. 

Kérném miniszter urat, hogy segítsen ebben, mindenki ezt akarja. Mi elesünk 
egyébként pályázati lehetőségektől, hiszen a sporttelep fejlesztésére nem tudunk pályázni, 
hiszen nem a miénk, ugyanakkor 3 éve mi finanszírozunk évente nagyságrendileg 30 millió 
forintos összegben egy olyan sporttelepet, amihez, még egyszer mondom, jogilag nincs 
közünk. Állítólag az MNV Zrt. hamarosan dönteni fog, de ez gyakorlatilag január óta 
pontosan ugyanígy van, tehát mindig egy hónapra vagyunk a döntéstől. 

A másik, amit képviselőtársam előttem felvetett. Én azt gondolom, az OKJ-s 
sportoktatóképzés területén elég súlyos anomáliák vannak. Ennek a részleteibe most nem 
akarok belemenni, de nem biztos, hogy egyben kellene képezni mondjuk a bokszoktatókat 
mondjuk a sakkoktatókkal. Mindkettő megmozgatja az agyat, de mégis azért elég különböző 
sportágakról van szó. Tehát attól, hogy ilyen egybeképzéseket csinálunk és megnöveljük az 
óraszámot, ez még nem lesz egy igazi képzés. Tehát a síoktatóknak sem biztos, hogy nagyon 
érdemes egy képzésen ülni mondjuk a kosárlabda-oktatókkal. (Szalay Ferenc: Együtt síelünk.) 
Igen, együtt síelünk, mondja Szalay Ferenc, de az biztos, hogy itt a sportoktatóképzés 
területén nagyon át kellene gondolni a jövőt, mert ami most van, az biztos, hogy teljesen 
rossz. 

 
ELNÖK: Szalay Ferenc képviselő úr! 
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SZALAY FERENC (Fidesz): Ha már együtt síelünk, akkor mondom utána. Tisztelt 

Miniszter Úr! Nagyon sok miniszteri meghallgatáson vettünk részt. Ahogy most miniszter úr 
elmondta az ország, a kormány sportpolitikáját, ilyet még nem hallottunk, hogy 3 év alatt 
ennyi eredmény, ennyi megvalósult eredmény van. Egyszerűbb lett volna, mint oly sokszor 
történt, hogy miniszterelnök úr még nem miniszterelnökként bejelentette, hogy a sport 
stratégiai ágazat, aztán utána meg nem csinálni semmit. Fordítva történt. A sport stratégiai 
ágazat és azzá is vált. 

Nagyon fontos, hogy a sport a mostani 3-3,5 év ténykedése alapján kezdi visszanyerni 
azt a társadalmi presztízst, amit elveszített egyébként hosszú-hosszú évtizedeken keresztül. 
Ha ez a presztízs visszaépül, akkor a szülők nyugodtak lesznek, hogy a gyerekek jó helyen 
sportolnak. Ha a presztízs visszaépül, akkor föl fogják vállalni, hogy élsportolók legyenek a 
gyerekekből, és akkor újra lesznek példaképek ebben az országban a sporton keresztül. 
Nagyon fontos ez a stratégia és ennek a stratégiának a sok-sok pontja. 

Miniszter úr is elmondta, talán a legfontosabb része a gyerekekkel való foglalkozás, a 
mindennapos testnevelés, a kötelező úszásoktatás. Mindegy, hogy ki mit mond, hogy mennyi 
tornaterem van még vagy nincs, ezt el kellett indítani. Lehet vitatkozni szaktanároknak azon, 
hogy történelmet vagy matematikát kell tanulni inkább, mint sportot oktatni, sportra nevelni a 
gyerekeket. Matematikát és történelmet bármikor lehet tanulni, de ha a megfelelő életkorban a 
megfelelő mozgásmennyiséget és ingert nem kapja meg a gyerek, akkor matematikát sem fog 
tudni tanulni. Így függnek össze a dolgok. 

Azt hiszem, hogy a másik rész, ami nagyon-nagyon fontos, a szabadidősport része. Itt 
van még hiányosság, azt gondolom, hiszen a gyerekek szabadidősportjával jó irányt vettünk, 
de a felnőttek szabadidősportjában még van mit tennünk. Azt gondolom, hogy ebben a 
kérdésben majd a megújuló, felépülő létesítmények sokat fognak tudni segíteni, illetve az, 
hogy a gyerekek rászoknak arra, hogy a mindennapos mozgás egy rendszer az életükben, és 
amikor felnőnek, majd igényelni fogják. 

A harmadik része az élsport. Miniszter úr, ön mondta a MOB feladatát. Azt gondolom, 
hogy ez az ernyőszervezet, ami kialakult a MOB-ban, kellőképpen hatékony és jó, de nyilván 
lehet még hatékonyabb. Én azt látom, azt érzem, hogy ezen belül a szabadidősport és a nem 
olimpiai sportágak erejét egy kicsit növelni lehetne, hiszen egy olyan területről van szó, ami 
szintén nagyon-nagyon széles néprétegeket fed le. Mindenképpen az nagyon fontos, amit 
miniszter úr is mondott, hogy az államtitkárság és a MOB napi együttműködésben él és 
működik, és azt gondolom, hogy ehhez még a létesítményigazgatóság is hozzátartozik, így 
háromlábú a dolog, hogy a létesítményfejlesztés, működtetés is ebbe a körbe kell hogy 
beletartozzon. 

Akkor a létesítményekről. Sok nemtelen támadás éri a létesítményfejlesztéseket. A 
mai napon is csak stadionfejlesztésekről sikerült beszélni, egy mondat elhangzott a 
Tüskecsarnokról, de több mint 23 olyan létesítményfejlesztésről beszélünk, amely, ha jól 
emlékszem, 74-76 milliárd forintnyi ebben a költségvetésben. Hihetetlen mennyiségű a forrás, 
de amit megcéloz, a győri ifjúsági olimpiai létesítményfejlesztéstől a mátraházi edzőtáborig 
rengeteg minden olyan dolog van benne, ami még sosem volt. Olyan létesítményeket újít fel 
vagy épít újra az ország, amire valóban nagyon-nagyon komoly szükség van. 

A stadionok kérdésében én egészen biztos vagyok, hogy ha a világban rentábilisek a 
stadionok, akkor Magyarországon is az lesz. Ez nem feltétlenül csak a magyar labdarúgás 
eredményességéből fakad, persze nyilván kötődik hozzá.  

Viszont ha létesítményfejlesztésről beszélünk, akkor a sportlétesítmények 
biztonságánál nemcsak stadionok biztonságáról kellene beszélni, hanem a 
kézilabdacsarnokok, a kosárlabdacsarnokok, a jégkorongcsarnokok biztonságáról is, hiszen ha 
a statisztikákat nézzük, nem sokkal kevesebb néző van egy kosárlabda-hétvégén, mint egy 
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labdarúgó-hétvégén; a kézilabdának is eléggé számos nézője akad, és ott is azért nem baj, 
hogyha egy kicsit biztonságosabban lehet mérkőzéseket nézni. 

Azt gondolom, hogy senki nem vitatkozik soha azon, ha kulturális 
létesítményfejlesztés van. Lehet, hogy miniszter úr emlékszik rá, Agóra építési program van 
az országban, szerte mindenféle megyei jogú város több milliárd forintot költ erre. Senki nem 
vitatkozott azon, hogy ez szükséges, pedig nem biztos, hogy szükséges egyébként, de azt 
mondtuk, hogy a kultúra megérdemli, hogy legyenek ilyen létesítményei. De a Nemzeti 
Színház építésén se vitatkozott senki és a Zeneakadémia mostani fejlesztésén sem nagyon. 
Akkor miért vitatkozunk sportlétesítmény-fejlesztésen? Tehát azt gondolom, hogy jó az irány.  

Utánpótlás-nevelés kérdéséről. Azt látom, hogy a társasági adónál a számokat 
hallottuk, miniszter úr nagyon pontos számokat mondott, rengeteg fiatal ember kezdett el 
sportolni újra, nagyon-nagyon fontos, hogy a létszám több tízezerrel nőtt, és az is nagyon 
fontos, hogy a folyamatosság is látszik.  

Ellenben látszik még, és itt Révész Máriuszhoz is és Hadházy képviselő úrhoz is 
kapcsolódnék, az edzőképzési rendszerben az, ami van, elégtelen ahhoz, hogy megfelelő 
minőségű sportoló jöjjön ki ebből a rendszerből. A testnevelő tanári képzés nem elégtelen, de 
közel van hozzá. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy mind a két képzésben jelentős változás 
legyen. A Testnevelési Egyetem nem jó helyen van a Semmelweis Egyetemen belül. Biztos 
vagyok benne, hogy el kell kezdeni újra a gondolatot, hogyan legyen újra önálló a testnevelés 
módszertanával, kutatásával, oktatásával foglalkozó egyetemi rendszer. Biztos vagyok abban, 
hogy ezt a kérdést villámgyorsan le lehet rendezni. Hozzákapcsolódik a Sportkórház kérdése, 
hiszen a Sportkórház pedig azt az egészségügyi rendszert tudja mögé állítani a testnevelésnek 
és a sportnak, az edzőképzésnek, ami régen egyébként kiválóan tudott működni. 

Az utánpótlás-neveléshez annyit még, az akadémiák mellett nagyon sok helyen 
működnek sportiskolák, akár közoktatási típusú, akár egyesületi típusú sportiskolák. Ezeknek 
a működésére valamely forrás mindig jut, de jó lenne, ha kiszámítható forrásból működne, 
hiszen a sportiskolák nagyon sok településen rengeteg gyereknek adják meg a lehetőséget a 
rendszeres testmozgásra. 

Az akadémiáknál egészen biztos, hogy jó, hogy akadémiák vannak, hogy van 
labdarúgó akadémia, hogy indul a kézilabda akadémia, kosárlabdában is 13 akadémiát 
működtetünk. Csak nehogy a ló túloldalára essünk, hogy túl sok akadémiai programot 
viszünk, és elveszik az igazán fontos kérdés, hogy valóban a gyerekek fejlődnek-e a 
rendszeren belül. Megint edzőképzés és szervezettség kérdése, azt hiszem, a legfontosabb 
dolog ebben a kérdésben is. 

A végére. A roma bokszolókról és a romasportról. A szolnoki MÁV-MTE Balogh 
András edző vezényletével kiment a Motor úti romatelepre, összegyűjtötte a cigány 
gyerekeket és a nem cigány gyerekeket, elvitte a MÁV Sportegyesületbe, ahol lehet, hogy 
először láttak zuhanyzót és először etették meg őket kiflivel és kakaóval. Majd edzésen vettek 
részt, újra megfürödtek, hazavitték őket. A szülői értekezleten elmondták, hogy ezek a 
gyerekek egészen másokká váltak a sport által, az ökölvívás által. Nem azért tanítják meg 
őket bokszolni, hogy valakit az utcán agyoncsapjanak, hanem pontosan azért, hogy tudják, 
hogy az erejük igazából mire használható és mire nem. A sportban ez is benne van. Ha ez 
maffiaképzés, a Jobbiknak szíve joga ilyeneket mondani. Szerintem pont az ellenkezője. Én 
azt gondolom, hogy ez pont arról szól, hogy ezeknek a gyerekeknek a társadalmi 
felzárkózását, beilleszkedését hihetetlen módon lehet segíteni a sporton keresztül. Mondom, 
személyes példa Szolnokról, hogy ezt igen-igen jól lehet csinálni. 

Egy szolnoki kérés, csatlakoznék megint Máriuszhoz. A MÁV sporttelepet és uszodát 
mondjuk 23 éve szeretné a város megkapni, de senki nem tudott még a végére jutni. A MÁV 
egy nagy hógolyóhoz hasonlítható, mire az egyik oldalról a másikra átfordul, lehet, hogy pont 
23 évnek kell eltelnie, de a sportlétesítmény és az uszoda tönkre fog menni teljesen. Az 
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ökölvívóknak sem lesz helyük a végén. Szeretnénk már nagyon-nagyon átvenni ezt a 
létesítményt. 

Miniszter úr, én nagyon köszönöm a beszámolót, és haladjunk ezen az úton, amit 
miniszter úr elmondott. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelentkezés.) Kovács képviselő úr! 
 
KOVÁCS PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! 

Annyi minden elhangzott már, én csak egy dologra kérdeznék rá, amit Szalay Ferenc is 
említett, ez a mátraházi edzőtábor. Én úgy tudom, hogy tavasszal kezdődik talán a beruházás, 
de érdekelne, hogy mikorra tervezik befejezni majd ezt a beruházást. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Kőszegi Zoltán képviselő úr! 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! 

Köszönöm szépen a beszámolót. Én a számokhoz azzal szeretnék kapcsolódni, hogy egy 
kicsit visszamennék az időben. Az előző Orbán-kormány idején az utolsó kormányülésen 
született egy döntés sportlétesítmények fejlesztésére, és ebben szerencsés kiválasztott volt a 
városunk is. Ennek eredményeként megépülhetett az a sportcsarnok, amiben éppen most a 
napokban is a Fradi női kézilabdacsapat nemzetközi mérkőzéseit játssza.  

Én most közel 10 évre visszamenőleg tudom azt mondani, hogy milyen hatással volt 
csak ennek az egy létesítménynek a megépítése a városra, illetve a mintegy 60-70 ezres 
térségre. Megtízszereződött a sportolók számra. Tehát amit most látunk, hogy az elmúlt 2-3 
éves kormányzati törekvéseknek az eredménye mit hozott, én nagyobb időtávban tudom ezt 
bemutatni. Például kézilabdában egyértelműen megtízszereződött és más sportágakban is 
megsokszorozódott, összességében a városban és a térségben sportoló gyerekek, fiatalok 
száma a tízszeresére növekedett nem egészen 10 esztendő alatt.  

Tehát nagyon fontosnak tartom ezeknek a sportlétesítményeknek a megépítését, és 
nagyon jónak tartom azt az együttgondolkodást, hogy a nagy sportlétesítmények mellett 
elindult a tornaterem-építési és uszodaépítési program, erről is hallhattunk miniszter úrtól. 
Köszönöm, hogy ezt ezúton is megerősítette. 

Szeretném miniszter úrnak is és államtitkár uraknak is a figyelmét felhívni arra, hogy 
bármikor kormányülésen vagy bármilyen fórumon az ilyen típusú támogatásokról szó esik 
vagy döntéshozataloknál a véleményüket el tudják mondani, akkor legyen szempont a 
létesítményépítésnél, finanszírozásnál, támogatási rendszerben az, hogy a hátrányos helyzetű 
fiatalok, gyerekek közül milyen arányban vagy milyen mértékben vonnak be az adott 
sportegyesületek, sportszervezetek vagy akár önkormányzatok gyerekeket. Ez össztársadalmi 
cél, és azt hiszem, hogy a leghatékonyabb és legeredményesebb munkát ezzel az eszközzel, a 
sport eszközével tudjuk elérni, mint ahogy ezt Szalay képviselőtársam is elmondta, és sokan 
meg tudják ezt erősíteni. Én ezt igazolni tudom a saját városunk tapasztalataiból is. 

A továbbiakban is kitartó és jó munkát kívánok, és sok sikert nemcsak ezen a 
területen, hanem a minisztérium összetett munkájában mindenhol. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Képviselő úr még egyszer szót kért, Szalay Ferenc képviselő úr. 
 
SZALAY FERENC (Fidesz): A miniszter úr, elnézést, egyet elfelejtettem. A 

napirendek fölsorolásánál elnök úr elmondta, hogy lesz egy módosító javaslat, ez pedig a 
megyei sportigazgatás kérdéséről fog szólni. Az előbb beszéltem az átfogó rendszerekről és a 
sportstratégiáról, a MOB jó működéséről. Ha nincs meg a megyei lába, nincs meg a területi 
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lába, nagyon nehezen fog működni a rendszer. A MOB kidolgozta a lehetőségét, hogy mit és 
hogyan kell ez ügyben tenni, az államtitkárság is pontosan tudja. Gyakorlatilag forrást nem 
tudunk rá megjelölni. Gondolom, most, hogy ránézek az államtitkárságra, jelentős bólogatást 
nem mernek tenni, de így van. Tehát mi most egy 400 millió forintos módosító javaslatot 
fogunk benyújtani, amiből 200 millió forintból a 19 megyében két és fél státuszt lehet 
biztosítani, és 200 millió forintból pedig egyéb sportprogramokat. Ezt szeretnénk, ha a 
miniszter úr támogatná, hasonló módon, mint az eddigieket. Nem tudom pontosan, hogy 
lehet-e, nem lehet-e, nagyon bízom benne, hogy lehet, mert egyébként szétesik az, amit most 
szépen elmondtunk. Nagyon szeretném, ha ezt segítené a miniszter úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Esetleg van-e még valakinek hozzászólása? (Nincs 

jelentkező.) Akkor én egy utolsó kérdést föltennék a miniszter úrnak az edzői 
életpályamodellel kapcsolatosan, ha erre kaphatnánk választ. Erről már azért, hála istennek, jó 
példával szóltunk, erre szeretnék választ kapni, hogy hogyan látja miniszter úr ezt az edzői 
életpályamodellt.  

Az elsőkörös dolgokat akkor lezárom, és megadnám válaszadásra a szót. Köszönöm 
szépen.  

 

Balog Zoltán válaszai 

BALOG ZOLTÁN, az emberi erőforrások minisztere: Köszönöm szépen a kérdéseket, 
amik azt jelzik, és azért ezt itt rögtön előre kell bocsánatom, hogy önöknek ez nyilván a 
szakterületük, bizonyos ügyekben jobban tájékozottak, mint én vagyok. A mentségemre 
annyit szeretnék fölhozni, hogy nyolc olyan területet vezetek, ahol nekem azt is kell tudnom, 
hogy hány egyetem van és ebből mennyi tulajdonképpen főiskola és nem is egyetem az 
országban, és hogy egyébként a kultúra finanszírozásával az alternatív színházaknak éppen 
milyen gondjuk van, de nem sorolnám tovább a területeket.  

A tréfát félretéve, a munkamegosztás a minisztériumban az, hogy a kimondottan 
szakmai kérdésekkel természetesen államtitkár úr foglalkozik, sőt mi abban a szerencsés 
helyzetben vagyunk, hogy egy nagyon erős kormánybiztos segíti a munkánkat Vígh László 
személyében, aki az igazi nagy fejlesztésekre rálát pontos határidőkkel, közbeszerzési 
időpontokkal. A miniszter feladata az, hogy úgy koordinálja azokat a területeket, amiket mi 
emberi erőforrásnak tekintünk Magyarországon, nemzeti erőforrásnak tekintünk, hogy 
egymást tudják erősíteni. Ha lehet erre egy példát mondani, a legjobb példa a mindennapos 
testnevelés ügye, ami egyszerre egészségügyi kérdés, egyszerre köznevelési kérdés, egyszerre 
sportkérdés is, és itt mind Szilágyi képviselő úr, alelnök úr, mind pedig Szalay képviselő úr 
hozzászólásából kiderült, hogy kulturális kérdés is. Tehát amikor a sportra gondolunk, 
különösen a felzárkózás területén, akkor egyúttal kultúrát is adunk azoknak a fiataloknak, 
viselkedéskultúrát, egészségkultúrát, és így tovább, és így tovább. Tehát ez a minisztérium 
létének a legitimációja, az, hogy ilyen módon tartoznak össze a területek. Úgyhogy, ha 
megengedik, ahol nagyon speciális az ügy, miután itt csak engem hallgatnak meg, tehát nem 
tudom átadni a szót másoknak, azt ígérem, hogy természetesen írásban részletesen a pontos 
számokat is meg tudom adni. 

Rögtön itt a tao kérdése. A tao természetesen magánpénz, az egy magánnyereség, amit 
az állam azért nem hajt be, hogy ebből egyébként saját rendelkezésük alapján nemes 
közcélokat tudjanak támogatni. Tehát ez ugyanolyan, mint a magánmecenatúrának a része. Az 
állam segítsége ebben annyi, hogy lemond az adóbevétel, a magánpénz egy bizonyos részéről, 
hogy ezzel egyébként jó közcélokat támogassanak. Egyik adókedvezmény sem közpénz 
Magyarországon, ami egyébként fölajánlható közcélokra. Tehát magánpénznek tekintjük. 
Ahogy a Jobbikot ismerem, biztos valami hátsó gondolat van a dologban. Ez nem negatív… 



 18 

(Szilágyi György közbeszól.) Miért? Hát politikusok vagyunk, azt most még nem tudom, hogy 
pontosan micsoda, de majd alelnök úr el fogja mondani. 

Az összegekről. Én úgy emlékszem, hogy említettem összegeket, pillanatok alatt itt 
van. Tehát a 2012-13-as támogatási időszakban beérkezett és jóváhagyott 1828 szövetségi, 
sportszervezeti, sportiskolai, alapítványi sportfejlesztési kérelem, összesen ezeknek az értéke 
58,6 milliárd forint sportcélú felhasználást tesz lehetővé. Ehhez hozzá kell tenniük 11 milliárd 
önerőt. Tehát a kedvezményezett sportszervezetek a tao támogatási konstrukció keretében az 
általuk biztosítandó önerővel együtt mintegy 70 milliárd, 69,6 milliárd forintot használhattak 
föl. 2012. december 31-ig a támogatási igazolások alapján igényelhető teljes keret 73,5 
százaléka, ezt említettem, mintegy 43 milliárd forint önerő nélkül a kiállított támogatási 
igazolás. Hogy aztán ennek a felhasználása hogy megy, milyen ütemezésben… Ha erre utalt 
képviselő úr anélkül, hogy hátsó szándékot tételeznék föl, akkor itt valóban vannak 
elmaradások, de vannak, akik elég jól teljesítik ezt a dolgot. Ezt folyamatosan ellenőrizzük. 

A tao-rendszer bevezetése óta összesen több mint 300 új sportlétesítmény került 
átadásra és közel 500 sportlétesítmény újult meg. 

A stadionbiztonsági rendszer kritikájával kapcsolatban nagymértékben egyetértek 
képviselő úrral, alelnök úrral. Itt annyit kell tudni, hogy a sportszövetség feladata, hogy ezt a 
munkát végrehajtsa, mi a támogatást tudjuk hozzáadni, de a projekt gazdája a Magyar 
Labdarúgó Szövetség, mint ahogy általában a szakszövetségek. Azok, amiket elmondott 
alelnök úr, számomra is azt bizonyítják, hogy szükség van egy második ütemre. Tehát ahol 
nem valósult meg, ott föl kell gyorsítani. Valóban itt van egy csúszás az első ütemben, de mi 
elindítjuk a második ütemet, és vannak olyan stadionok, ahol már ezeket sikerült bevezetni. 

A szünetmentes áramforrás és a stadionok. Ez egy olyan statisztika, amivel 
miniszterként valóban nem rendelkezem, de megígérem, hogy a sportközponton keresztül 
begyűjtjük ezt az adatot és el fogom önnek juttatni.  

Hogy mondjam, tehát minden jó programot lehet bírálni és kell is bírálni szerintem, 
mert akkor attól még jobb lehet. Tehát én ezeket a kritikus pontokat, amiket képviselő úr, 
alelnök úr előadott, pozitívnak tekintem, mert valóban az a célunk, hogy ha már ilyen 
stadionépítésbe fogtunk, és ezzel is megvalósítjuk az MSZP-nek a meg nem valósult 
programját, amit a 2000-es évek elején meghirdetett, 2004-ben, azt hiszem, akkor már úgy 
van értelme, ha ezek a terek valóban kihasználtak is lesznek. Erre komoly tanulmányokat 
készítenek és várunk is azoktól, tehát nemcsak egyszerűen tervet várunk, közbeszerzést, 
hanem a fenntartásra vonatkozó elképzeléseket is azoktól, akik egyébként stadiont építenek, 
hiszen az a cél, hogy multifunkcionális közösségi terek épüljenek itt, tehát ne kizárólag egy 
sportágnak egy speciális igényét lássa el, hanem közösségi térként is használható, kulturális, 
szórakoztató és egyéb rendezvényekre is kihasználható legyen. 

Vígh kormánybiztos úr segített egy kicsit nekem a Puskás Stadionnal kapcsolatban. 
’14-ben lesznek készen a tervek. Nem tudom, hogy a látványtervek mennyire publikusak, mi 
már láttuk, meg lehet tekinteni az interneten szerintem, bólogat kormánybiztos úr, és 2017-18 
a befejezés tervezett időpontja.  

A Tüskecsarnok szerződését a mai napon írják alá, tehát ott már komoly előrehaladás 
van, és ez ’14 első felében meglesz. Tehát azt gondolom, hogy ezek jó hírek ebben az ügyben. 

Amit a roma-, cigánysporttal kapcsolatban mondott, én szívesen megvizsgálnám ezt a 
konkrét ügyet is, de Csötönyi szakszövetségi vezetőnek, elnök úrnak egy komoly 
romaprogramja van ebben az ügyben. Bízom benne, itt erre elég komoly támogatást is 
fordítunk, hogy be lehet kapcsolni a sportszövetségi rendszerbe, akkor tud élni egy dolog. 
2013-ban csak a sportszövetség 360 millió forint támogatást kapott, tehát ebbe bele kell férnie 
ennek a dolognak, de ha plusz segítség kell…  

Valóban jól érzékeli, nekem ez szívügyem, és köszönök ebben az ügyben minden 
támogatást a Jobbik részéről is, ez egy nagyon fontos területe a felzárkózásnak. Bár hadd 
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mondjam azt, ha itt el lehet időzni egy percre, hogy én egyébként - hogy is fejezzem ki - azt 
nem támogatom, ebben van egy kis vitám Farkas Flórián elnök úrral, hogy kimondottan 
bőrszín alapján sportszövetségeket hozzunk létre és sportszervezeteket. Tehát az nagyon 
fontos, hogy a cigánysportnak legyen egy sajátossága, de az legalább olyan fontos, hogy 
együtt sportoljanak az emberek, mert az integráció akkor valósul meg. Tehát a tehetségek 
fölkutatásában, amire hallottunk egy jó példát itt Szalay polgármester úrtól is, fontos, hogy a 
cigányságon belül alakuljon ki ennek a módszere meg a struktúrája, de egyébként a cél meg 
az, hogy aztán együtt sportoljanak az emberek, mert ez egy lényeges elem.  

De ne becsüljük le az identitás képzésében és erősítésében egyébként a cigány 
sportsikerek szerepét. Tehát amikor a magyar cigány futballválogatott, most pontosan az 
eredményt nem tudom, 12:4-re megverte a Svájci Gárdát, a Szentszék biztonsági csapatát. 
Mondjuk az egy jó érzés volt, ott már úgy kellett kérni őket, hogy több gólt ne rúgjanak, mert 
mégiscsak azért a Szentatya először adott engedélyt arra, hogy a svájci gárda külföldön 
futballozzon, ne vegyük el a kedvüket ettől. Tehát van ennek is értelme, de a cél 
mindenképpen az együttsportolás kell hogy legyen. 

Hadházy képviselő úrnak, a mindennapos testnevelés, az uszodák és tornacsarnokok 
hiánya. Valóban, ezt a hiányt érzékeljük. Én egy pár adatot említettem is, hogy eddig mit 
fordítottunk erre és ezután mit fogunk.  

Hadd mondjam azt, hogy különösen az uszodaépítésnél, de még egy komolyabb 
tornacsarnoknál is - a tornaterem egy másik dolog - az, hogy minden településen legyen 
uszoda, nem lehet cél. Nem azért, mert nincs rá pénz, az sincs egyébként, hanem a 
kihasználtság miatt, mert az egyik lerontja a másikat. Tehát nálam már kopogtattak úgy 
polgármesterek, konkrétan neveket is tudnék mondani, hogy nehogy már a szomszédban 
épüljön egy uszoda, mert akkor az ő uszodájuk csődbe fog menni. Tehát itt járási szinten kell 
összehangolni, ezért jó, hogy bejött a járási szint.  

A mi célunk az, hogy belátható időn belül - most nem tudnám megmondani azért, 
hogy mikor - minden járásban legyen legalább egy uszoda, vagy mondjuk így, hogy egy 
bizonyos kilométerkörzeten belül minden iskolából elérhető legyen, és akkor az iskolabusz-
hálózattal a gyerekeket visszük az uszodához és nem az uszodát a gyerekekhez. A 
tornacsarnoknál ez egy kicsit kevésbé szempont, de ott is, ha egy olyan méretet építünk, akkor 
azt érdemes mondjuk több településnek használni.  

Ahogy említettem, 3 plusz 3 milliárd forint van belső költségvetési forrásban a 
következő évben. Már készül a listája azoknak a településeknek, és itt megint a KIK-rendszer, 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, egy országos kimutatásunk van arról, hogy hol 
vannak a közelben tornacsarnokok, uszodák. Azt is látjuk, hogy hogyan fog kinézni az iskolák 
jövője az elkövetkező ciklusban, és ehhez mérten tudjuk, meg látjuk a településméretet is, és 
így egy viszonylag objektív sorrendet tudunk fölállítani, hogy hol is kell elkezdeni ezeknek az 
építését, és akkor a következő évre is ugyanígy be tudjuk tervezni a forrásokat. Amilyen 
forrást jeleztem, az a 6 milliárd azért nem olyan sok, azt mondjuk meg őszintén, kétszer 
3 milliárd.  

Amiről még nem beszéltem, azok részben a taós források. Most is 12 uszoda épül taós 
forrásból Magyarországon, és ebből három már kész is van. Tehát a taós forrásoknak is van 
egy jelentős szerepe itt és az európai uniós forrásoknak. Tehát a 2014-20-as tervezésben mi 
szeretnénk, hogyha az óvodaépítés mellett a köznevelés területén prioritások lennének a 
tornacsarnokok, az uszodák. Ott még pontos összeget nem tudok mondani, de mindenképpen 
szerepel a terveinkben. 

A testneveléstanárok képzése egy teljesen jogos felvetés. A „Kölyök” atlétikai 
programmal a tanártovábbképzés elindult már tavaly. Tavaly ősszel volt egy jelentős 
testnevelőtanár-képzés, ezer fő volt az első körben és a második körben ugyanennyi, tehát itt 
most már az év végére több ezer testnevelő tanárt engedünk át ezen a nagyon jó rendszeren, 
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amit a Magyar Atlétikai Szövetség kínált nekünk, és így bízom benne, hogy egyre jobban 
előre tudunk lépni.  

A szakedzőképzésben a több helyről érkező kritikákat én magam is jogosnak látom, 
úgyhogy ezt meg tudom ítélni. Ebben most ennél cizelláltabb választ nem tudnék adni, de 
ennek a rendszernek az átgondolásán az államtitkárság dolgozik. 

Révész Máriusz képviselő úrnak azt tudom mondani, hogy természetesen Kőbánya 
mindig élen jár a fejlesztésekben, de jó volt tényleg ezeket a számokat hallani, és érdemes is 
lenne minden választókerületben egyébként ezeket a számokat elkészíteni, mert itt lebontva 
látszik az, hogy helyi szinten hol jelentkezik - Dabasról nem is beszélve - a sportfejlesztések 
eredménye. 

A Törekvés sportpályáról azt tudom mondani - azt hiszem, itt ül, Szekeres Pál 
helyettes államtitkár úr képviseli a kontinuitást, aki annak idején az első Orbán-kormány alatt 
is támogatta már ezt az ügyet -, ha jól tudom, itt banki jelzálog, mindenfajta problémák 
vannak. De az MNV Zrt. a finisbe érkezett ebben az ügyben, tehát van esély arra, hogy a 
következő Orbán-kormány alatt talán már a dolog… Tehát a tréfát félretéve, úgy tűnik, hogy 
ez azért talán ebben az évben lezárható. 

Az OKJ-s sportoktatóképzéssel kapcsolatban is szintén folyik a rendszer áttekintése. 
Ezt tudom ígérni ebben az ügyben. 

Amit Szalay képviselő úr, polgármester úr elmondott, a szabadidősport megerősítése 
valóban a felnőttek világa felé sokszor a gyerekeken keresztül tud történni, a gyerekek 
sportolásán keresztül. Ezt mi is egy fontos iránynak tartjuk és a létesítményfejlesztéseket 
ezekhez mérni. Én egyébként legszívesebben a sport fejlesztését is a kultúrához számolnám, 
merthogy ez a tágabb értelemben vett kultúrának mindenképpen a része. 

Az edzőképzési rendszerre hadd adjak egy konkrét választ. Itt készül az az 
előterjesztés, hamarosan a kormány elé kerül, amely a Testnevelési Egyetem önállósulása felé 
tesz egy jelentős lépést, és hogy ha a Sportkórházat ehhez tudjuk kötni, akkor itt kialakul egy 
olyan sportegészségügyi központ, képzési és kutatóközpont és kezelőközpont, ami szerintem 
méltó lesz majd azokhoz a sportsikerekhez meg ahhoz az elitsporthoz, élsporthoz föl tud nőni, 
amit egyébként Magyarország biztosítani tud.  

A MÁV-sporttelep ügyében és uszodaügyben azt tudom ígérni, hogy tájékozódom, és 
hogy ha erre van lehetőség, akkor ezt szívesen segítem. 

A mátraházi edzőtábor, Kovács Péter képviselő úr, polgármester úr kérdése. A tervek 
készítése folyik, és egy óvatos, ’14 vége ígéretet kaptam itt titokban kormánybiztos úrtól, 
úgyhogy 2014 vége. 

Amit Kőszegi Zoltán elmondott, arról az jutott eszembe, hogy van ez a székely 
történet arról, hogy nincs pap a faluban, építenek egy plébániát, és megkérdezik, hogy ha 
nincs plébános, akkor minek építenek plébániát, és azt mondja, hogy ahol tó van, ott lesz 
előbb-utóbb béka is. Tehát a sportfejlesztés is így működik. Úgy loptam ezt a történetet még 
15 évvel ezelőtt, tehát ezt hallgathattuk már néhány beszédben. Valóban így van, hogy a 
létesítmények fejlesztése és a jó működtetése megemeli a részvételt is, tehát ezt csak 
támogatni lehet. 

A megyei sportigazgatás kérdése. Ez már volt egyszer kormányon, és akkor a kormány 
nem támogatta ezt az ügyet két okból. Nem is elsősorban azért, mert nem akarja ezt a 
rendszert, hanem azért, mert úgy gondoljuk, hogy ez az Olimpiai Bizottság kompetenciája. 
Tehát ha ki akarja építeni a szervezeteit, akkor azokból a forrásokból, amik azért elég 
jelentősek, kell ezt a rendszert fölépíteni. Tehát szerintem itt az Olimpiai Bizottságnak kell ezt 
a dolgot először karakteresebben kérni, hogy ennek legyen realitása. Most a konkrét módosító 
támogatására nem tudok nyilatkozni; hogy honnan vegyék el a pénzt, arra lenne ötletem, de ez 
nem tartozik feltétlenül ide, úgyhogy ennél pontosabb választ most nem tudok adni. 
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Az edzői életpályával kapcsolatban először is itt az összegeket tudom mondani. Tehát 
a sportági szövetségekkel és a MOB-bal közösen kidolgozott feltételrendszer alapján négy 
edzői kategóriába rendezte a szakemberek anyagi megbecsülését, ez így alakult. Átlag nettó 
1 millió forint azoknak az edzőknek, akiknek a sportolói az olimpián első háromból 
valamelyik helyezést értek el; átlag nettó 600 ezer forint a negyedik-hatodik helyezett 
olimpikonok támogatása, vagy vb első három is ebbe a kategóriába tartozik; az átlag 400 ezer 
nettó pedig világbajnokságon negyedik-hatodik hely, Európa-bajnokságon első hely, és akkor 
a legmagasabb utánpótlási kategória egy világbajnokságon és Európa-bajnokságon elért első 
helyes sportoló után is jár az edzőnek; a negyedik kategória pedig 300-400 ezer forint nettó, a 
vizsgált időszak előtt eredménnyel rendelkező edző, akinek jelenleg is van olimpiai kerettag 
tanítványa.  

Tehát ez egy elég kifinomult rendszer, ezt az államtitkárság nagyon pontosan 
egyeztette a Magyar Olimpiai Bizottsággal. Ennek a sikeréről még keveset lehet mondani, ez 
most indult be, de bízunk benne, hogy ez is erősíti azt, hogy Magyarországon az élsport 
megbecsült körülmények között teljesítsen, és ne feltétlenül a rossz körülmények ellenére, 
hanem a jó körülmények hatására is. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönjük, miniszter úr. Alelnök úrnak van még hozzáfűznivalója. 

Megadom a szót. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. A kérdésre én is válaszolok akkor, 

hogy van-e hátsó szándék. Nincs hátsó szándék. Én azért kérdeztem öntől, hogy a tao-pénz 
közpénz vagy pedig magánpénz, mert egy kicsit furcsának találom, amikor magánpénzként 
kezeljük. A kormányakarat alapján lehet a tao-pénz, a kormány határozza meg, igaz, hogy 
nem publikusan és kőbe vésve, de az határozza meg a mértékét a felhasználható tao-
pénzeknek, hiszen ez a költségvetésből a bevételi oldalon kiesést jelent. Tehát én azt 
mondom, hogy valahol ez, ha bekerülne a költségvetésbe a bevételi oldalon, akkor 
közpénznek számítana és úgy használják fel. Ezért nem szeretem… Csak azért kérdeztem 
öntől, mert azt tartom furcsának, amikor magánpénzként beszélünk róla, hiszen jogilag 
elképzelhető, hogy magánpénznek tekinthető még a tao-pénz, de szerintem ez közpénz, hiszen 
a kormánynak is ez volt a szándéka, hogy segítse a labdarúgást. Ebben csak ennyi volt és erre 
választ kaptam. 

Viszont örülök neki, hogy említette az egészségügyi kérdést és a Sportkórház 
helyzetét, hiszen véleményem szerint az egyik legnagyobb lemaradásunk a világ élvonalával 
szemben az élsportban pont az egészségügyi háttér megteremtésében van. Ezt meg is 
szeretném kérdezni, elfelejtettem megkérdezni, hogy született-e már döntés esetleg a 
Sportkórház további sorsáról, a félkész épület esetleges befejezéséről, van-e már erről döntés, 
és hogy ha van és pozitív a döntés, akkor mikorra várható esetleg javulás ebben. 

Egyetlenegy kérdésemre nem kaptam csak választ, nem tudom, ha esetleg elfelejtette 
fölírni. Tehát megkérdezném még egyszer, hogy elégedett-e a Magyar Labdarúgó Szövetség 
munkájával, hiszen ez egy nagyon fontos kérdés, és azt is megmondom, hogy miért, nehogy 
úgy vegyék, nehogy hátsó szándékokat érezzenek. Én nem a Magyar Labdarúgó Szövetség 
elnökét támadom jelen pillanatban. Azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban a Magyar 
Labdarúgó Szövetségnél bármi történhetett, szinte következmények nélkül maradt minden. 
Ugyanazok az emberek vannak ott hosszú évtizedek óta, ugyanazok az emberek irányítják, a 
sikertelenségek dacára is maradhatnak ott. Csak sorolom az ügyeket. Egy bundaügy miatt, ha 
valaki vezetőként tudott arról, hogy bundáznak Magyarországon a játékosok, akkor azért 
alkalmatlan vezetőnek, ha nem tudott róla, akkor meg azért, mert nem vette észre és nem volt 
benne ebben a dologban. A nézők kiszolgálása jelen pillanatban ma a magyar labdarúgásban 
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véleményem szerint botrányos, és itt nemcsak a játék színvonaláról beszéltem, hanem minden 
egyes eleméről, ha valaki kimegy, a nézők. 

Az utánpótlás-nevelésről beszéltem. Nagyon sok pénzt ölünk az utánpótlás-nevelésbe 
egyébként. Egyetértek Szalay Ferenccel, hogy jó lenne, ha nem esnénk át a ló túloldalára. 
Nem látom nagyon azt a koncepciót, ami garantálná azt, hogy az ebbe ölt milliárdok valóban 
azon kívül, hogy egészséges fiatalokat nevelünk, a magyar labdarúgásnak is megfelelően 
tényleg a hasznára válnak.  

Itt még beszélhetünk a sportdiplomácia kérdéséről, ez is az elmúlt időszak. A 
sportdiplomácia kudarcának tartom azt jelen pillanatban, amilyen vége lett a világbajnoki 
selejtezőnek. Az, hogy beszéltünk itt eredményről, beszéltünk arról, hogy Romániában a 
magyar válogatott hogy játszott vagy hogy játszott Hollandiában, ennek az alapja az én 
véleményem szerint az a sportdiplomáciai kudarc volt, amivel Magyarországon… Most 
megint nem arról beszélek hogy jogos volt vagy nem volt jogos az UEFA büntetése, hogy 
zártkapus mérkőzést kellett játszani a román válogatottal, hanem arról beszélek, hogy a román 
válogatott mérkőzésein ugyanúgy történtek nagyon súlyos incidensek, de nekik nem kellett 
zártkapus mérkőzést játszani. Ez sportdiplomácia kérdése, hogy mennyire bünteti mondjuk 
egy nemzetközi szervezet. És itt beszélhetünk egyébként a doppingügyekről és minden egyéb 
másról, amik fölmerülhetnek.  

Tehát a kérdés röviden: mennyire elégedett a Magyar Labdarúgó Szövetség 
munkájával, és amennyiben esetleg nem, akkor kívánnak-e bármilyen módon… Tudom, hogy 
egy független szövetségről beszélünk, teljesen tisztában vagyok vele, azzal is tisztában 
vagyok, ha kutatok az emlékeimben, hogy volt már egyszer egy ilyen független szövetség, ha 
jól tudom, egyébként pont az első Orbán-kormány alatt nyúltak bele ebbe a független 
szövetségbe. Biztos vagyok benne, hogy akárcsak beszélgetés szintjén is egy független 
szövetséggel lehet beszélgetni, hogy változtasson mondjuk a módszerein vagy a hozzáállásán 
ahhoz, amit neki el kell látnia. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Tessék, miniszter úr! 
 
BALOG ZOLTÁN, az emberi erőforrások minisztere: Köszönöm szépen. Alelnök úr, 

örülök, hogy sikerült provokálnom itt a taóval kapcsolatban, mert nekem is volt egy hátsó 
gondolatom ebben az ügyben. Tehát azért nem feltétlenül negatív, ha az ember valamit kérdez 
és nem mondja el az egész hátterét, merthogy én azért egy nagyon óvatos kritikát ebben az 
ügyben megengednék magamnak, és az abba az irányba mutat, amiről ön beszél. Azon nem 
tud változtatni, hogy ez magánpénz, mert magánpénzt fordítanak közcélra, de ennek a 
felhasználásába valóban szakmailag beleszólunk, tehát hogy mégis milyen az irány, azért 
igyekszünk itt is a szövetségek autonómiáját meg az ő javaslataikat figyelembe venni. Nagyon 
ritka, vagy talán még nem is fordult elő, ha a szövetség valamit nem javasol, akkor mi se 
javasoljuk. Ha a szövetség valamit javasol, akkor általában javasoljuk, az a legritkább eset, 
hogy mi azt mondjuk, hogy ezt talán mégse, így kellene. Talán ilyen eset még nem is volt, 
hanem az, hogy a szövetség és mi együtt nem javasoltunk valamit. De szerintem ez egy új 
rendszer, és érdemes valóban odafigyelni.  

Tehát ha ennek a pénznek az útját közpénznek tekintenénk, könnyebben követhetnénk 
és jobban tudnánk ellenőrizni, ebben egyetértünk, ezzel együtt ez egy magánpénz. De a 
felhasználás módjánál - most indult el az egész történet - szerintem az ellenőrzésre, a 
minőség-ellenőrzésre is nagyobb figyelmet kell fordítani. Tehát eddig tudok elmenni most itt 
ebben az ügyben, de jogosnak érzem a felvetést. 

És azt a felvetést is, amit mondott az egészségügyi háttér megteremtésével 
kapcsolatban. Számos ügyben úgy vagyunk, hogy az eredményeinkhez képest egyébként 
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mindaz, ami körbeveszi ezt a világot, az meg gyenge színvonalú vagy nem méltó ahhoz, 
amilyenek az eredményeink. Ilyen ez az egészségtudomány, ez a sportegészség-tudományi 
ügy is. Itt nagyon hamar pozitív döntésekre számíthat. A kormány-előterjesztés nagyjából 
megvan, hamarosan, még ebben az évben kormány elé visszük, és el fogjuk dönteni mind a 
Sportkórház ügyét, mind pedig a Testnevelési Egyetem, a volt TF ügyét, ennek az 
összekapcsolódását is.  

Tehát itt elindul egy olyan integráció, ami egyébként arra a kérdésre is választ ad, mert 
sajnos abban is egyet kell értsek önnel, amit a sport diplomáciájáról mondott. Például ha 
megerősödik ez az egyetem, akkor a sportdiplomata-képzés is nemcsak arról szól majd, hogy 
egyébként élsportolóink hobbiból valamit ebben a világban vállalnak vagy elérnek, hanem 
egy tudatos építkezés, mert a többi országnál ez is egy tudatos építkezés.  

Abban is egyetértek, hogy a sportdiplomáciánk méltatlan az eredményeinkhez. Most 
nem a labdarúgásról beszélek, hanem általában. Van egy-két olyan, ahol sikerült néhány 
sportágat megvédeni, hogy bent maradjon az olimpiai programban, abban például a magyar 
sportdiplomácia jó teljesítményt nyújtott, de egyébként itt súlyos elmaradásaink vannak. Más 
országok sokkal kisebb eredmények alapján nagyobb érdekérvényesítő képességgel 
rendelkeznek a nemzetközi szövetségekben. Tehát erre sokkal tudatosabb, nyelvi, fölkészítő 
és minden szempontról erre lenne szükség. 

Az MLSZ-t nem véletlenül hagytam ki, nem felejtettem el, hanem erre igazából ennyi 
válaszom tud lenni, hogy egy független, autonóm szervezetről van szó, tehát nem az én 
dolgom az, hogy megítéljem az ő szakmai munkájukat. A sportágon belül választják ezeket az 
embereket. Az autonómiának mindig megvan az a kockázata, hogy ha azok, akik belül vannak 
a rendszeren és egyébként meghatározhatják, hogy kik lesznek a vezetők és hogyan, nem elég 
felelősséggel döntenek, akkor rossz vezetőket választanak és akkor rossz teljesítmény lesz. 
Előbb-utóbb a közvéleménynek ki kell kényszerítenie azt, hogy ott olyan változások 
legyenek, amik valóban pozitív irányba mutatnak.  

Én azért egyet mégis megemlítenék. Azt, hogy az új elnök alatt 50 ezerrel több gyerek 
focizik, azért én nem értékelném le. Csak amit az utánpótlásban teszünk, akkor utána jön az, 
hogy és a tehetségeinket kiemeljük és kineveljük, na utána jön az, hogy olyan 
sportdiplomáciát meg jogi keretet kell teremteni, hogy ezeket ne szipkázzák el azonnal félkész 
sztárként a külföldi egyesületek. Tehát ott például egy fontos együttműködésről van szó. 

Bundaügyben szintén egyet kell hogy értsek. Azért itt mi a sportfegyelmi felelősséget 
erősítettük büntetőjogilag is, itt azért előreléptünk ebben az ügyben. Tehát a kormány maga a 
bundaügyek provokációjára azért lépett szerintem a jó irányba, márpedig a felelősség 
erősítésének az irányába. 

Köszönöm szépen a konstruktív kritikát is meg az elismerést is. 
 
ELNÖK: (Jelentkezések.) Még egy utolsó hozzászólás. Szalay Ferenc, illetve Zakó 

László.  
 
SZALAY FERENC (Fidesz): Tisztelt Miniszter Úr! Először a megyei sportigazgatásra 

mondanám. A sportörvénynek van legalább három passzusa, amely alátámasztja a kérésünket, 
a 49., 50., 51., 52. passzusa. Ez állami feladatnak és önkormányzati feladatnak jelöli meg 
azokat a kérdéseket, amiket mi most a megyei sportigazgatás feladataiként jelölünk meg. A 
Magyar Olimpiai Bizottságot természetesen meg kell kérdezni, hogy ezt a módosító javaslatot 
ő saját maga is támogassa, de tényleg nagyon-nagyon szeretném kérni a miniszter urat, ez 
jóval több annál, semmint hogy most a MOB feladata vagy önkormányzat. Ez gyakorlatilag a 
lába az egész magyar sportnak. Biztos vagyok abban, hogy ez, ha összeáll újra, csak erősíti az 
egész rendszert. 
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A másik, a társasági adóról szeretnék két mondatot mondani. Nem beszéltünk a 
társaságok ellenőrzéséről, mert kérdés volt, hogy magánpénz, nem magánpénz. A társasági 
adó felhasználásának ellenőrzését a sport kifejezetten… Én a kosárlabda-szövetség kapcsán 
mondom, egy darab szabálytalanságra derült fény, és aztán kiderült, hogy az sem az volt 
igazán. Nagyon komoly a számonkérés, ott vannak szerte az országban a felhasználó 
szervezeteknél. Biztos, hogy ezt is nyugodtan ki lehet rakni az emberek elé, hogy nemcsak 
odaadja az állam ezt a lehetőséget, hanem nagyon-nagyon komolyan számon kéri, és nemcsak 
a szövetségektől, hanem a saját rendszerein belül is.  

A taónak egy másik baja van a sportnál, ez a „75 százalék visszafordítandó 
szponzorációra” című része az adóalap-csökkentő lehetőségnek. Ebben komoly előnybe került 
- nem baj egyébként - a film- és a színházművészet. De azt látni kell, hogy most nagyobb a 
probléma, mint bármikor is volt. Ezt az összes tao-sportág jelzi, hogy ez a gondolat persze jó 
gondolatként indult, de a szponzoráció a taóval jelentős mértékben csökken, de nagyon sok 
cég azt mondja, hogy ő inkább nem ad tao-támogatást a különféle sportágaknak. Tehát ezen 
azért én elgondolkodnék a későbbiekben. 

Labdarúgás. Itt a bizottság előtt Nyilasi Tibor vezetésével számolt be a Labdarúgó 
Szövetség arról a stratégiáról, amit elindítottak, és a bizottság azt mondta, hogy egy kiváló 
stratégiát látunk, ami kiterjed településekre, megyékre, járásokra, edzőképzésre, mindenféle 
dologra. Én azt gondolom, hogy ha ezt a stratégiát rendesen végigviszik, akkor ebben a 
labdarúgásnak komoly lehetőségei vannak. 

A sportpolitikáról azért azt gondolom, hogy a labdarúgáson keresztül ne ítéljünk már 
meg össz magyar sportot. Az, hogy a labdarúgás olyan, amilyen, egy dolog, azon senki nem 
vitatkozik, hogy a legnépszerűbb sportág Magyarországon is a labdarúgás, a legjobban a 
gyerekek ezt szeretik csinálni, ha megnézzük a tévéközvetítések nézettségét, ezeket a 
labdarúgó-mérkőzéseket temérdek ember nézi, jóval több, mint bármi mást. Ez így van. De 
az, hogy a labdarúgásban egyébként olyan pszichés hatások érnek mindenkit, azért megfelelő 
mennyiségű, minőségű munka még nincs benne, és nem tud eredményt elérni, nem ok arra. 
Vagy mondjuk a súlyemelőknél Aján Tamásról ne beszéljünk, aki alelnöke a nemzetközi 
szövetségnek, Gyárfás Tamás az úszószövetség alelnöke. Azt gondolom, hogy hihetetlen nagy 
teljesítmény. Tóth Kriszta az asztalitenisz nemzetközi szövetségében dolgozik jelentős 
pozícióban. Kemény Dénes a szakmai bizottságában a nemzetközi vízilabda-szövetségnek ott 
van, helyen van, és még sorolhatnám. Kamuthy Jenő a Fair Play Bizottság elnöke. Írtunk 
néhányat. Vaskuti István az alelnök a kajak-kenu nemzetközi szövetségben.  

Tehát azt gondolom, hogy az eredményeinkben is látszik, hogy nem vagyunk 
megtámadva egyébként világversenyeken, komoly eredményeket érünk el sportdiplomáciai 
területen is. A labdarúgásban majd dolgoznunk kell rajta, hogy egy kicsit jobb legyen, de a 
labdarúgásban minden országban 84 csapat van, sokkal, de sokkal nehezebb ott bármit elérni. 
Nem akarom nagyon védeni a labdarúgást, majd még a végén kiderül, hogy a kosárlabda 
átveszi a labdarúgást, de nem így gondoltam. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Tessék! 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Csak röviden, a magam megvilágításában 

szeretném elmondani, hogy a tao közpénz vagy magánpénz. Szerintem a tao egy központilag, 
törvényileg elirányított közpénz. Ez hiányzik a költségvetésből, többek között ezért nem 
tudják mondjuk a 27 százalékról levinni az áfát, mert többek közt ez a lyuk még megvan a 
rendszerben. Ez olyan, mint amikor a magánnyugdíjpénztárba beléptettek, a saját 
nyugdíjjárulékuk egy részét a saját magánnyugdíjszámlájukra terelték, az is egy eltérített 
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közpénz volt, miközben az államnak in situ fizetnie kellett a nyugdíjasoknak a nyugdíjat, és 
ez hiányzott belőle. Ezt csak mondom, hogy én így gondolom, és ekként kellene kezelni. 

Egyetlenegy gondolat. Miniszter úr hivatkozott - nem egyszer - az előbb Farkas 
Flóriánra, akinek az volt ön szerint az álláspontja, hogy a cigány gyermekeket saját 
sportegyesületben kellene nevelni. Érdekes az Országos Roma Önkormányzat elnöke szájából 
szegregációt hallani, mármint annak a kívánalmát, ez egy érdekes megközelítés, ezt a 
jegyzőkönyvben most már rögzítik, hogy a cigányság első embere szegregációpárti volt, és ön 
beszélte le erről az elképzeléséről. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Miniszter úr, ha esetleg kíván még valamit. 
 
BALOG ZOLTÁN, az emberi erőforrások minisztere: Próbálok röviden válaszolni, 

mert már ez itt jutalomjáték mindannyiunknak, hogy sporthasonlattal éljek. Amit el tudtam 
mondani a törvénymódosításról, annál többet nem tudnék hozzátenni, Szalay képviselő úr, de 
megértettem, megjegyeztem, és nyilván azt érdemben el fogjuk bírálni. Azért emlékezzünk 
meg történelmileg, hogy 2009-ben szűnt meg ez a rendszer, ezt az előző kormány szüntette 
meg. Örömmel vagyok abban a helyzetben, hogy egy képviselő velem szemben megvédi a 
saját kormányomat, miközben én vagyok a miniszter, tehát jobb teljesítményt értékel nekünk, 
mint amit én vártam ebben az ügyben. 

Tao-ügyben is ezekbe a filozófiai mélységekbe már nem mennék le, ezek mind 
megfontolandó szempontok, amiket ön mond, és én is elmozdultam ebbe az irányba. Ezzel 
együtt a rendszer maga természetesen magánpénzként kezeli a taót.  

Egy kedvenc témám természetesen a szegregáció és integráció. Hadd mondjak annyit, 
hogy az színezi ezt a hozzáállást, hogy vannak olyan speciális területek, ahol egyébként 
pontosan az identitás megerősítése miatt érdemes külön létezni. Ilyen a kultúra, és 
amennyiben a sport része a kultúrának, akkor nyilván egy roma kulturális egyesületnek van 
értelme, és azt fölösleges a nem roma magyarokkal csinálni, mert az a dolog műfajából 
következően van, hogy mondjam, a lényegéből következően ez egy romaügy. Tehát a kultúra 
egy ilyen terület. Lehet egyébként a vallás is egy ilyen terület. Ha most itt anélkül, hogy bárkit 
megsértenék, ha az erdélyi magyarokra gondolok, ott is vannak egyébként etnikai alapon 
szerveződő kulturális, sport- és egyéb tudományos szervezetek. Tehát azért megvan ennek a 
részjogosultsága.  

Ha két paralel rendszer egymás mellett létezik, én az ellen vagyok egyébként, mert az 
integráció egy nagyobb hozadék. A köznevelésnél is ez a vita zajlik köztem és a semmi 
mással nem foglalkozó liberálisok között, mint a vádpontok elkészítésében. Ha valami 
előkészít az integrációra, és annak külön kell lenni, akkor az legyen külön a köznevelésben is, 
de a cél végső soron az, hogy együtt létezzünk ebben az országban. Tehát ennyi részigazságát 
azért hadd védjem meg az elnök úrnak, mert a végén még itt Jobbik, Balog Zoltán kontra 
Farkas Flórián, ez nem egy olyan jó frontvonal, ezt azért szeretném elkerülni, de a fölvetése, 
tehát ha - mondjuk így - az álságos liberális szöveget ebben az ügyben le akarta ezzel leplezni, 
hogy mit értenek ők szegregáció alatt, akkor ez sikerült. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Miniszter úr, nagyon szépen köszönöm a beszámolót. További jó munkát 

kívánok és az államtitkár uraknak is. Köszönjük szépen a lehetőséget.  
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Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú 
törvényjavaslat (Bizottsági módosító javaslat benyújtása) 

Soron következik a bizottság módosító indítványával kapcsolatos szavazás. A 
módosító javaslatot átadtuk mindenkinek. Van-e valakinek hozzáfűznivalója esetleg, 
észrevétele az indítvánnyal kapcsolatosan? Miniszter úr is megfontolás tárgyává tette. Bízom 
benne, hogy a dolog működhet. Természetesen, akinek van véleménye, azt nagyon szívesen 
meghallgatjuk. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor szavazásra teszem föl. Ki az, aki támogatja a 
bizottsági módosító benyújtását, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) Ki az, aki 
nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a 
bizottság támogatja a módosító javaslat benyújtását. 

Ha nincs több, akkor megköszönöm mindenkinek a részvételt. További jó munkát 
kívánok, köszönöm szépen, hogy itt voltak és ennyi hasznos kérdéssel, információval elláttak 
bennünket. További szép napot kívánok mindenkinek! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 14 perc) 

 

Dr. Bohács Zsolt  
 a bizottság elnöke 

 
 
Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


