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Napirendi javaslat  
 

1. A Nemzeti Fejlesztés 2030 - az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról 
szóló határozati javaslat (H/13094. szám)   
(Általános vita) 

2. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/13096. szám)   
(Általános vita) 

3. Egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/13139. szám)   
(Általános vita) 

4. A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/12415. 
szám)  
(A Számvevőszéki és költségvetési bizottság módosító javaslatainak megvitatása) 

5. Tájékoztató az új labdarúgóstadion-építésekről, Debrecen, Ferencváros és Puskás Ferenc 
Stadion  
Előterjesztő:  
Vígh László kormánybiztos  
Dr. Fürjes Balázs kormánybiztos 

6. Tájékoztató a Magyar Diáksport Szövetség tevékenységéről  
Előterjesztő: 
Balogh Gábor elnök, Magyar Diáksport Szövetség 
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Az ülés résztvevői  
 

A bizottság részéről  

Megjelent  

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

Helyettesítési megbízást adott 
 
Becsó Zsolt (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz) 
Dankó Béla (Fidesz) Horváth Zoltánnak (Fidesz) 
Kovács Péter (Fidesz) megérkezéséig Révész Máriusznak (Fidesz) 
Kőszegi Zoltán (Fidesz) Kovács Ferencnek (Fidesz) 
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) megérkezéséig Lasztovicza Jenőnek (Fidesz) 
Bús Balázs (KDNP) dr. Bohács Zsoltnak (Fidesz) 
Hoffman Pál (KDNP) Szalay Ferencnek (Fidesz) 
Pál Béla (MSZP) Horváth András Tibornak (MSZP) 
  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Andréka Tamás, a Vidékfejlesztési Minisztérium Jogi Főosztályának 
helyettes vezetője  
Tipold Ferenc, a Nemzetgazdasági Minisztérium Területfejlesztési Tervezési 
Főosztályának vezetője  
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
Csóti András, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka  
Vígh László kormánybiztos  
Dr. Fürjes Balázs kormánybiztos  
Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke  
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Dr. Molnár László, a Magyar Diáksport Szövetség szakmai igazgatója  
 

Jelenlévő 
 

 Dr. Bodnár Bence főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 37 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 
határozatképes.  

Ismertetném a helyettesítéseket: a mai ülésen Becsó Zsoltot Hadházy Sándor, Dankó 
Bélát Horváth Zoltán, Kőszegi Zoltánt Kovács Ferenc, Tapolczai Gergelyt Lasztovicza Jenő, 
Bús Balázst Bohács Zsolt, Hoffman Pált Szalay Ferenc, Pál Bélát pedig Horváth András úr 
helyettesíti.  

A napirendi pontokkal kapcsolatban kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek 
kérdése, észrevétele. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, nekem lenne egy indítványom: az első és a 
negyedik napirendi pontot cseréljük fel, és a költségvetéssel kellene kezdenünk. Ha egyéb 
észrevétel nincs, akkor így teszem fel szavazásra a napirendet. Aki egyetért a napirendi 
pontokkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) Egyhangú. Nagyon szépen 
köszönöm.  

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú 
törvényjavaslathoz a Számvevőszéki és költségvetési bizottság által benyújtott 
módosító javaslatok megvitatása 

Következik a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú 
törvényjavaslathoz a költségvetési bizottság által benyújtott módosító javaslatok tárgyalása.  

Szokás szerint a jegyzőkönyv számára kérnénk szépen egy bemutatkozást.  
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes vagyok a Nemzetgazdasági Minisztériumból. 
(Hadházy Sándor: Boldog névnapot!)  

 
ELNÖK: A módosító javaslatokat a kiegészítő ajánlás szerint tárgyaljuk, az 

összefüggő pontokról együttes szavazás lesz.  
A kiegészítő ajánlás 1057/1. pontjáról kérdezem a kormány álláspontját.  
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatott.  
 
ELNÖK: A bizottság részéről kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ha nem, 

akkor szavazás következik az 1057/1. pontról. Kérem, aki támogatja, szavazzon! (Szavazás.) 
Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás. Elfogadtuk.  

A kiegészítő ajánlás 1183/1. pontjáról kérdezem a kormány álláspontját.  
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatott.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjait kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) 

Amennyiben nem, akkor szavazás következik. Kérem, aki támogatja, kézfelemeléssel 
szavazzon! (Szavazás.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 
tartózkodás. Elfogadtuk.  

A kiegészítő ajánlás 1371/11. pontjáról kérdezem a kormány álláspontját.  
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KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatott.  
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) 

Amennyiben nem, akkor szavazás következik. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú.  
A kiegészítő ajánlás második részében feltüntetett T/12415/946. számú módosító 

javaslatról kérdezem a kormány álláspontját.  
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatott. (Zakó László jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Parancsolj! 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Én tegnap utána akartam ennek a módosító javaslatnak 

nézni, biztos bennem van a hiba, de én a hálót tüzetesen átnéztem, és nem találtam meg. Ha el 
lehetne mondani egy mondatban, hogy miről szól, mert nem találtam meg.  

 
ELNÖK: Ez Bóka István javaslata, a Balaton fejlesztésével kapcsolatos, plusz 

200 millió forintról van szó ebben.  
Ha egyéb kérdés nincs, akkor ennek megfelelően kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki 

az, aki támogatja ezt a módosító indítványt. (Szavazás.) Egyhangú. Nagyon szépen köszönöm.  
Az ajánlási pontok végére értünk. Megköszönöm a kormány részvételét, és ennek a 

napirendi pontnak a tárgyalását lezárom.  
(Jelzésre:) Amennyiben a bizottság is egyetért vele, tekintettel arra, hogy az első, a 

második és a harmadik napirendi pontokhoz még nem érkeztek meg az előterjesztők, a 
negyedik napirendi ponttal folytatnánk. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy egyetértenek-e 
ezzel. (Jelzésre:) Elnézést kérek, némi félreértés történt, tudjuk folytatni a harmadikkal, mert 
itt van az előterjesztő.  

Az egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról 
szóló T/13139. számú törvényjavaslat általános vitája 

Akkor soron következik az egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban 
történő módosításáról szóló T/13139. számú törvényjavaslat tárgyalása.  

A kormány képviseletében egy bemutatkozást szeretnék kérni a jegyzőkönyv számára.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Andréka Tamás vagyok, a 

VM Jogi Főosztályának helyettes vezetője.  
 
ELNÖK: Amennyiben kíván hozzáfűzni valamit, akkor megadom a szót. Tessék 

parancsolni! 
 

Dr. Andréka Tamás szóbeli kiegészítése 

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Bizottság! A Vidékfejlesztési Minisztérium összegyűjtötte azon törvényeknek a körét, 
amelyeknek az elfogadása még az Országgyűlés 2013. évi őszi ülésszakában indokolt, 
ugyanakkor figyelemmel az Országgyűlés munkatervére, ezen törvényeknek az önálló 
törvényjavaslatként történő tárgyalása azok rövid tartalmára, illetve technikai jellegére 
tekintettel nem indokolt, ezért egy nagy, úgynevezett salátatörvény-csomagba szerkesztettük 
össze ezeket.  
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Ez a törvénycsomag 32 törvény módosítására tesz javaslatot, melyek közül, úgy 
gondolom, a bizottság feladat- és hatáskörét a hungarikumokról szóló törvény módosítása 
érinti, így ennek a részletesebb ismertetését tenném meg, illetve amennyiben valamelyik 
másik törvényjavaslattal kapcsolatban merül fel kérdés, akkor természetesen arra is 
válaszolok. 

A hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény elfogadása óta a gyakorlati 
alkalmazás során merültek fel olyan pontok, amelyek indokolják a törvény módosítását. Ezek 
közül az egyik legfontosabb talán a hungarikumtanúsító védjegynek ábrás védjegyként 
történő átalakítása. A védjegy bejegyzésével, bejelentésével összefüggésben merült fel az a 
probléma, hogy tanúsító védjegyként történő regisztrálása esetében akadályokba ütközne, 
hogy a védjegy használatára például a Hungarikum Bizottság is jogosult legyen. Hiszen akkor 
válna a tanúsító védjegy esetében csak jogosulttá, ha olyan tevékenységet folytatna, vagy 
olyan terméket állítana elő, amely a hatálya alá tartozik, ami a Hungarikum Bizottság 
esetében nyilvánvalóan nem értelmezhető, ugyanakkor természetesen indokolt, hogy ennek a 
védjegynek a használatát a napi működése során alkalmazni tudja.  

Emellett pontosításra kerül a Magyar Értéktár fogalmi rendszere, illetve összetétele. 
Bevezeti a javaslat a kiemelkedő nemzeti érték fogalmát, és a kiemelkedő nemzeti értékek 
közül kerülnek kiválasztásra a továbbiakban a hungarikumok. Ezzel összefüggésben számos 
pontosításra tesz javaslatot a törvénymódosítás. Röviden összefoglalva ez az a két sarokpont, 
ami kiemelkedő jelentőségű a törvény módosításával összefüggésben.  

Ha más törvényjavaslattal kapcsolatban merülne fel kérdés, akkor szívesen válaszolok.  
Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e 

valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban. (Zakó László jelentkezik.) 
Parancsoljon, Zakó képviselő úr! 

 

Kérdések 

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Én a törvényjavaslat másik pontjával 
kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni, a 179. §-sal kapcsolatban, ami a halgazdálkodásról és 
a hal védelméről szóló törvényt módosítja. Annak az 54. módosított paragrafusa úgy szól, 
hogy a miniszter a halállomány állapotának, mennyiségi és minőségi jellemzőinek, a 
halgazdálkodás folyamatának és tendenciájának figyelemmel kísérése, elemzése, valamint a 
halállomány és a hal élőhelyének védelme érdekében szükséges intézkedések megalapozása 
érdekében országos halgazdálkodási adattárat létesít és működtet. Eddig teljesen rendben van. 

Ugyanennek a paragrafusnak a (9) bekezdése pedig úgy szól, hogy az ebből az 
adattárból való egyes adatszolgáltatásokért miniszteri rendeletben meghatározott igazgatási 
szolgáltatási díjat kell fizetni. Miért kell fizetni, amikor egy jó célt szolgáló és egy társadalmi 
ellenőrzés alá vont területről van szó? Ha létrehoznak egy ilyen adattárat, akkor az abban 
foglaltak tartalmának megismeréséért miért kell díjat fizetni? Ez számunkra és a 
horgásztársadalom számára teljesen érthetetlen, és erre szeretnék választ kapni.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy van-e még kérdés az elhangzottakkal kapcsolatosan. (Nincs 

jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor megadom válaszadásra a lehetőséget.  
 

Dr. Andréka Tamás válasza 

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ez az adattár egy állami 
nyilvántartás, ennek az igénybevétele egy állami szolgáltatás, és ahogyan bármilyen állami 
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nyilvántartásból történő adatigénylés illeték- vagy díjfizetés-köteles, úgy ez is. (Dr. Varga 
László megérkezik.) 

 

Határozathozatal 

ELNÖK: Van-e még valakinek kérdése? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor 
a vitát lezárom, és szavazás következik.  

Aki a T/13139. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát támogatja, 
kérem, kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság általános vitára alkalmasnak találta.  

Kérdezem a bizottságot, hogy kíván-e esetleg többségi előadót állítani. (Jelzésre:) Úgy 
látom, hogy nem. Akkor írásban fogjuk megküldeni a véleményünket.  

A napirendi pont tárgyalását lezárom, megköszönöm a részvételt.  
Akkor tovább tudunk menni most már a megfelelő sorrendben.  

A Nemzeti Fejlesztés 2030 - az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepcióról szóló H/13094. számú határozati javaslat általános vitája 

Következik az eredetileg első napirendi pontra meghirdetett Nemzeti Fejlesztés 2030 - 
az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló H/13094. számú 
országgyűlési határozati javaslat tárgyalása.  

Köszöntöm a kormány képviseletében megjelenteket. Kérünk szépen a jegyzőkönyv 
számára egy bemutatkozást.  

 
TIPOLD FERENC főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a 

szót, elnök úr. Tipold Ferenc vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium Területfejlesztési 
Tervezési Főosztályának vezetője.  

 
ELNÖK: Meg is adnám a szót a szóbeli kiegészítésre.  
 

Tipold Ferenc szóbeli kiegészítése 

TIPOLD FERENC főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 
szépen. Szeretném elmondani, hogy az önök előtt lévő dokumentum, az Országos Fejlesztési 
és Területfejlesztési Koncepció egy széles körű társadalmi és szakmai egyeztetés 
eredményeként alakult ki. Körülbelül két év munkája. Több mint 60 szervezettel történt 
egyeztetés, többek között olyan szervezetekkel, mint a Magyar Tudományos Akadémia 
illetékes intézménye.  

Szintén szeretném jelezni, hogy körülbelül 1600 vélemény, javaslat érkezett a 
koncepcióhoz, több mint nyolc fórumon vettünk részt, ahol egyeztettük a társadalmi 
szereplőkkel, illetve a területi szereplőkkel, a megyékkel a koncepció tartalmát. Ez az első 
olyan koncepció, amely egybefoglalja az ágazati és a területfejlesztési tervezési 
elképzeléseket. Természetesen itt ne egy mechanikus egybegyúrást képzeljenek el, hanem 
szervesen egymásra építő, egymás hatását kiegészítő, erősítő fejlesztési elképzelésekről van 
szó. Ez a dokumentum egy valós stratégiai dokumentum, ami alatt azt értem, hogy egyrészt 
irányt ad az ágazati stratégiai tervezésnek, másrészt irányt szab az uniós tervezésnek, a 
partnerségi megállapodásnak, az operatív programoknak, és szintén jelezném, hogy 
harmadsorban a területi szereplőknek, tehát a megyei önkormányzatoknak. Ők 
területfejlesztési koncepciót, illetve programot dolgoznak ki, és részt vesznek egy uniós 
részdokumentumnak a kidolgozásában is a decentralizáció jegyében.  

Szeretném megemlíteni, hogy ez a koncepció 2030-ra egy jövőképet vázol fel, amely 
szerint Kelet-Közép-Európa gazdasági és szellemi központja lesz Magyarország, és ennek az 
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elérését négy átfogó cél szolgálja. Gyakorlatilag ami itt nagyon lényeges, az a népesedési 
fordulat, egészséges és megújuló társadalom. Természetesen ezen célok elérését 13 specifikus 
cél segíti, ebből 7 ágazati, 6 területi, és miután említettem, hogy az uniós tervezésnek is irányt 
szab, ezért a 2014-20-as időszakra 5 nemzeti prioritást állapít meg.  

A sporttal kapcsolatban szeretném megemlíteni, hogy nagyon jól tudjuk, hogy a 
lakosság egészségügyi állapota kedvezőtlen. Nemzetközi összehasonlításban a születéskor 
várható átlagos élettartam elmarad az EU-átlagtól. Mindkét dologban szerepet játszik a 
testmozgás hiánya, ebből következően mi nagyon fontosnak tartjuk az egészséges életmódot, 
a sportot mint gazdasági erőt képzeljük el, tehát GDP-növelő tényező, ebből adódóan például 
az iskolai testnevelés szintén nagyon fontos. Szeretném megjegyezni, hogy a jelenleg tervezés 
alatt lévő operatív programokból például akár a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program is támogatja a tornatermeknek az építését. Úgy gondoljuk, hogy ha gyerekkorban 
megszokja az ember a testmozgást, akkor ez a későbbiek során természetesen az élete szerves 
részévé válik. Nagyon fontosnak tekintjük a versenysportot, a klasszikus követendő példát, és 
mint a turizmus bevételi forrását szeretnénk megemlíteni.  

A turizmus szempontjából kiemelkedő turisztikai adottságokkal rendelkezünk. Gyógy- 
és termálvízkincsünk, úgy gondolom, nem igényel alátámasztást, ezenkívül egészségturizmus, 
gasztronómiai turizmus, borturizmus - az egészség a gasztronómia. Szeretném megemlíteni 
még az egészségturizmust, a fogászatot. Mindenki nagyon jól tudja, hogy Budapesté a vezető 
szerep a turizmus fogadásában, a második a Balaton. Itt azért szeretném megemlíteni, hogy a 
Balatonra a legnagyobb forrást tartalmazó GINOP-ban - ez a Gazdaságfejlesztési és 
Innovációs Operatív Program - nagy valószínűséggel a Balaton Fejlesztési Tanács egy 
programot készít, amelynek a kidolgozását a záró projektből támogatjuk százmillió forinttal. 
Fontosak a fesztiválok, a Sziget, a Budapesti Tavaszi Fesztivál. Szeretném még megemlíteni, 
hogy a turisztikai koncepció kidolgozása folyamatban van, a társadalmi egyeztetése 
elkezdődött, és amint ez befejeződik, akkor természetesen kormány elé kerül, és elfogadást 
nyer. A minőségi turizmus irányába szeretnénk elmozdulni, a minőségi turizmus irányába 
való elmozdulást a szálláshelyeknek a minőségi fejlesztése alátámasztja.  

Köszönöm szépen a szót.  
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm a szóbeli kiegészítést. A bizottság tagjait 

kérdezem, hogy az elhangzottakkal és a benyújtott anyaggal kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése, észrevétele. (Zakó László jelentkezik.) Parancsoljon, Zakó László képviselő úr! 

 

Kérdések, hozzászólások 

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Azt hittem, hogy nagyobb érdeklődést vált ki a 
bizottságból ez az előterjesztés. Ez gyakorlatilag egy, elnézést a szóhasználatért, Fidesz-
választási program és álomgyűjtemény 2030-ig kivetítve, amelyben - átlapoztam az engem az 
átlagosnál jobban érdeklő és érintő fejezeteket - óriási lufikat, frázisokat találtam minden 
tekintetben. Ezt az előterjesztést tényleg meg lehetett volna írni, sőt, mindjárt visszatérek rá, 
hogy miért mondom, meg is írták már húsz évvel ezelőtt, mindig aktualizálunk rajta egy 
kicsit, és csokorba gyűjtjük azt az idilli képet, amit szeretnénk látni Magyarországon 2030-ig 
megvalósulni.  

Ma reggel hallgattam a Kossuth Rádióban az euró bevezetésének esetleges 
időpontjával kapcsolatos összeállítást. Ebből kiderült, hogy már tizenévvel ezelőtt jósolták a 
8-10 évvel ezelőtti bevezetését, és úgy vagyunk az euró bevezetésével, hogy mindig 4-5-6 
évvel állunk a bevezetése előtt. Az előterjesztésben foglaltaknak minden sorára igaz, hogy a 
megvalósítása előtt állunk 5-6-8-10 évvel, gyakorlatilag nem sok minden valósult meg, a 
koncepciók pedig nem változnak. Néhány egyetemi, főiskolai szakdolgozatot is volt 



 11 

szerencsém ebben a témában átlapozni, volt, amelyiket konzulensként, és azt kell mondanom, 
hogy mindegyik ugyanabból a tőből fakad - száz dolgozatból csinálnak egy százegyediket. Ez 
is egy olyan előterjesztés, amely bármely ilyen szakirányú egyetemi képzésben részt vett 
hallgatónak lehet a diplomamunkája, mint ahogy szerintem volt is egy-két tucat hallgatónak. 
A választások közeledtével gyorsulnak fel ezek az elképzelések, mint ahogy most is szemmel 
látható meg füllel hallható, hogy a mindennapi híradásokban a hurráoptimizmus itatja át a 
híradóműsorokat, és mindenhol a kedvező változásokról adnak tudósítást, aminek a 
valóságtartalmát csak éppen az itt élő emberek nem igazolják vissza.  

Tehát egy szó, mint száz: ez egy csokorba gyűjtött vágyálom, amelynek semmi nem 
ad aktualitást azon túl, hogy jövőre választások lesznek. Tíz évvel ezelőtt is ugyanilyen 
előterjesztésekkel találkoztunk. Meg kellene nézni, hogy azok közül mi valósult meg mára, és 
mi az, ami álom maradt és álom marad örökre. Tehát ez egy olyan határozati javaslat, 
amelynek a betűjével egyet kell értenünk, mert nem vagyunk az ország ellenségei, a 
mellékletet képezi az a 300 oldal, amihez módosító javaslatot nem is tudunk beadni, mert nem 
a mellékletet fogadjuk el, hanem a határozati javaslatot, úgyhogy csak azt tudom mondani, 
hogy tartózkodni fogunk a szavazáson, mert nem is tudom, hogy miről döntünk. Arról, hogy 
egyetértünk azzal, hogy szép terveket kell megvalósítani? Igen, azzal egyetértünk, csak ami 
mögötte van, az számunkra kibogozhatatlan, és nesze semmi, fogd meg jól. Úgyhogy kábé 
ennyit tudtam ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban elmondani.  

Köszönöm. (Hadházy Sándor jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Akkor ez egy észrevétel volt, ha jól értettem, kérdés nem hangzott el. 

Hadházy Sándor úr, parancsoljon! 
 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Arra 

szeretném felhívni a figyelmet, hogy eltelt most már egy európai uniós költségvetési ciklus, 
illetve ez év végén fog befejeződni gyakorlatilag, és azt érdemes volna megvizsgálni, hogy ez 
a 8000 milliárd forint, ami elméletileg rendelkezésre áll fejlesztési forrás, vajon hogyan 
hasznosult, milyen minőségben hasznosult, milyen eredménye volt.  

Az elég könnyen megállapítható, hogy rendkívül nehéz volt a források elérése, és 
rendszerint olyan támogatási célok jelentek meg a pályázati felhívásokban, kiírásokban, 
amelyek nem biztos, hogy az igényekkel találkoztak. Rengeteg olyan önkormányzat volt, 
amely várta, hogy tényleg jó pályázati kiírások jelenjenek meg, és ezek sajnálatos módon 
elmaradtak azért, mert igazából nem volt egy egységes koncepció vagy egységes stratégia az 
ország számára, amely mentén ezeket a forrásokat célszerűen fel lehetett volna használni. Ez 
az egyik.  

Pontosan erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez a Nemzeti Fejlesztési 
Koncepció, illetve a stratégia ezt fogja megalapozni, már most megmondja azt az ország 
gazdasági és társadalmi szereplői számára, hogy milyen fő irányok lesznek a jövőben, és ez 
vonatkozik a 2014-2020. közötti európai költségvetési ciklus idejére is, hogy milyen fő 
irányokban kell gondolkodni. Erre tisztességesen fel lehet készülni, és úgy gondolom, hogy a 
jövő uniós pályázatai ennek a koncepciónak a mentén fognak megjelenni, és egy normális 
pályázati rendszerben és jóval nagyobb hatékonysággal lehet a rendelkezésre álló forrásokat 
felhasználni. Úgyhogy én a magam részéről csak üdvözölni és támogatni tudom ezt a 
koncepciót. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Kérdés nem hangzott el, de ha kíván reagálni, akkor megadom a szót. Tessék 

parancsolni! 
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Tipold Ferenc válaszai 

TIPOLD FERENC főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 
szépen. Két gondolatot tennék hozzá az elhangzottakhoz. 

Az egyik az, hogy még egyszer szeretném aláhúzni, hogy egy széles társadalmi 
egyeztetés, illetve szakmai egyeztetés eredményeként kialakult dokumentumról beszélünk, 
tehát ezt nagyon fontosnak tartottam.  

A másik az, hogy természetesen egyetértünk, nagyon jól tudjuk, hogy a versenyre 
késztető pályázati rendszer az elmúlt időszakban, illetve a jelen időszakban milyen 
eredményeket tudott produkálni. Ahol lehetséges, ott a jövőben integrált fejlesztési 
programokon belül képzeljük el a fejlesztéseket, ez leginkább a közszférára vonatkozik. 
Szeretnénk kizárni, hogy a közszférában egymással versenyezzenek a szereplők, ez nagyon 
fontos lenne.  

Köszönöm szépen.  
 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Aki a H/13094. számú határozati javaslat általános vitára 
való alkalmasságát támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) 14 igen 
szavazat. Aki nem? (Szavazás.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás. Általános vitára 
alkalmasnak találta a bizottság.  

Kérdezem a bizottságot, kíván-e többségi előadót állítani. (Jelzésre:) Írásban kívánja 
benyújtani. (Tipold Ferenc: Köszönjük szépen!) Köszönöm szépen. További jó munkát 
kívánunk! 

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 
elzárás végrehajtásáról szóló T/13096. számú törvényjavaslat általános vitája 
Soron következik a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a 

szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló T/13096. számú törvényjavaslat tárgyalása.  
Köszöntöm a kormány képviseletében megjelenteket. Szokás szerint egy 

bemutatkozást szeretnék kérni a jegyzőkönyv számára.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Gáva Krisztián vagyok, a KIM közjogi helyettes 
államtitkára, illetve a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka, Csóti András, valamint 
Bodnár Bence kísért még el, a Belügyminisztérium főosztályvezetője.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Meg is adom akkor a lehetőséget a szóbeli kiegészítésre.  
 

Dr. Gáva Krisztián szóbeli kiegészítése 

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Köszönöm szépen. A hatályos büntetés-végrehajtási kódex egy több mint 
negyed százados múltra tekinthet vissza, ennek a felváltására készült az új kódex, ami a 
korábbi, még hatályban lévő törvényerejű rendeletet lenne hivatva felváltani.  

Próbáltunk gondolkodni, hogy ez egy több száz szakaszból álló kódex, és gondolom, a 
sportügyekkel foglalkozó bizottságot ennek nem minden részlete érdekli különösebben. 
Ennek keretében azt lehet elmondani, hogy az elítéltek, fogva tartottak, szabadságvesztésre 
ítéltek alapvető jogai között szabályozza a törvényjavaslat a szabad levegőn tartózkodást, 
illetőleg a sportolási lehetőségeknek az igénybevételét, attól függően, hogy milyen rezsimbe 
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sorolódik az elítélt: fogház, börtön, fegyház, tehát nyilván a fokozat szigorúságának 
megfelelően tudja igénybe venni a sportolási lehetőséget.  

A gyakorlati lehetőségekről a büntetés-végrehajtási intézetekben alapvetően 
elmondható, hogy a szabadtéren űzhető és viszonylag egyszerűen megszervezhető játékok 
játszhatók, gyakorlatilag minden büntetés-végrehajtási intézet rendelkezik különböző 
felszereltségű kondicionálóteremmel, és szintén ebbe a körbe tartozik az asztalitenisz, ami 
gyakorlatilag minden büntetés-végrehajtási intézetben űzhető.  

Megkérném a parancsnok urat, hogy esetleg egészítse ki ezeket az információkat.  
 
ELNÖK: Megadom a szót. Tessék parancsolni! 
 

Csóti András szóbeli kiegészítése 

CSÓTI ANDRÁS, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka: Tisztelt Elnök Úr! 
Alapvető célunk a reintegráció, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy mindenkit lehetőleg 
szellemi és testi kondíciójában minimum megőrizve, maximum javítva adjunk vissza. Ebben a 
sportnak kiemelt jelentőséget tulajdonítunk, és kiemelten a fiatalkorúak ügyében. A 
fiatalkorúaknak valamennyi sportolási lehetőség és szervezett testnevelés is rendelkezésre áll 
minden regionális intézetünkben, részükre rendszeresek a különböző országos vetélkedők, 
megmérettetések és bajnokságok. Meggyőződésünk, hogy ezt a lehetőséget mindenben ki kell 
használni. 

Az államtitkár úr említette a kondicionálótermeket, ami valamennyi helyen van. A 
törvény egyébként egy új változást vetít előre az elfogadása esetén ebben a kérdésben: azt, 
hogy a jövőben ennek a használatáért fizetni kell ugyanúgy, ahogy a polgárok nagy része is 
fizet ezért, illetve jutalomként lehetőséget teremtenek az engedélyezésére. Úgy gondolom, 
hogy a lehetőségeinken belül mindent megteszünk azért, hogy a fogva tartottak megfelelő 
fizikai kondícióban kerüljenek ki a szabadságvesztés büntetés után a polgári életbe. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy az elhangzottakkal 

kapcsolatban ki kíván hozzászólni, kérdést feltenni. (Szilágyi György jelentkezik.) Alelnök úr, 
parancsoljon! 

 

Kérdések 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, elnök 
úr. Államtitkár úr, van ebben más pontot érintő rész is, ha jól tudom, pontosan a 
sportrendezvények látogatásának az eltiltásáról szóló rész, és itt kérdésem lenne az államtitkár 
úrhoz, méghozzá az, hogy ha elévülési időről beszélünk, és pontosan a 301. § úgy szól, hogy a 
sportrendezvények látogatásától való eltiltás végrehajtását a bíróság értesítése alapján, a 
sportrendészeti nyilvántartás alapján a rendőrség ellenőrzi, tehát ha egy ilyen mondatot 
beleírunk, akkor ez mit feltételez. Azt feltételezi, és ez is lenne a helyes, hogy az ilyen 
kitiltásokat bírósági döntésekkel, bírósági határozatokkal, bírósági ítéletekkel kellene 
megalkotni, ha jól értelmezem.  

Az lenne a kérdésem, hogy az elmúlt időszak történései alapján Kubatov Gábor 
például bírósági döntést hozhat-e ma Magyarországon, mert ha jól tudom, a Ferencvárosnál 
kitiltottak embereket a stadionból, meghatározott időre tiltottak ki embereket a 
sportlétesítmények látogatásáról. Akkor őket milyen jogalappal tiltották ki? Ezt valahogy 
rendezni kellene, mert úgy érzem, hogy ha egyesületi elnökök vagy egyesületi vezetők ilyen 
rendelkezéseket hoznak, akkor teljesen felesleges ezt a paragrafust adott esetben beleírni, mert 
akkor ez nem a valóságot fedi. Tehát erre szeretnék választ kapni öntől, hogy ez hogyan fog a 
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jövőben működni, mert szerintem valóban így kellene működnie, ahogy ide le van írva, hogy 
bírósági ítéletek alapján lehetne kitiltani valakit, és utána ezt a kitiltást lehetne akkor igazából 
alkalmazni.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezenkívül van-e valakinek esetleg 

kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, 
akkor megadom a válaszadásra a lehetőséget.  

 

Válaszok 

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. A büntetés-végrehajtási törvény büntetéseknek a 
végrehajtásáról rendelkezik, és egy önálló büntetés lett az új Btk.-ban a sportrendezvények 
látogatásától való eltiltás. Ennek a büntetésnek az alkalmazásakor nyilvánvalóan egy olyan 
bűncselekménynek kell lennie a bíróság előtt, amely egy sportrendezvénnyel összefüggésben 
történt meg, és ennek a kiszabása esetén valamennyi sportrendezvényről ki van tiltva, és 
valamennyi sportrendezőnek figyelembe kell venni ezt a tiltást.  

Amire ön hivatkozott, arra a sporttörvény lehetőséget ad, annak nincs köze 
bűncselekmény elkövetéséhez, illetve lehet, hogy van, csak a sporttörvény lehetőséget ad 
mérlegelés alapján a sportrendezvény szervezőjének, hogy bizonyos esetekben kitilthasson 
bizonyos személyeket. Nyilvánvalóan akiről úgy ítéli meg, hogy rendbontó volt korábban, és 
a jövőben is lehet, hogy rendbontó tevékenységet fog végezni, azt a sporttörvény alapján, 
mérlegelés alapján megteheti a saját, de kizárólag csak a saját intézményére vonatkozóan, a 
többire nyilvánvalóan nem. A büntetés pedig valamennyi, a törvényben meghatározott és a 
sportrendezvény fogalmába beletartozó eseményre vonatkozik. Ez a kettő között a különbség.  

Tehát a válaszom az, hogy mivel ez nem egy büntetőjogi szankció formájában 
alkalmazott intézkedés volt, ezért ez nem tartozik a büntetés-végrehajtásnak a hatálya alá, ez a 
sporttörvény rendelkezése szerinti kitiltás volt.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 

További kérdések 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik), a bizottság alelnöke: Államtitkár úr, ezért kérdeztem 
önt, mert nem tudom, hogy jól értem-e: ha ezt egy egyesületi elnök a sporttörvény alapján 
hozza, akkor az nem büntetés, de az is büntetés. Hogyan fogják megkülönböztetni? Tehát 
például valaki az összes pályáról ki van tiltva bírósági határozattal, nem léphet be egy adott 
stadionba sem, mondjuk a Ferencváros stadionjába sem, de van, aki ki van tiltva csak a 
Ferencváros stadionjából az egyesületi elnök utasítására vagy bármilyen más funkció alapján, 
akkor külön fogják őket kezelni? Mind a kettő egy büntetés az én véleményem szerint. Elvileg 
mind a kettőt büntetésnek kellene venni, ha a jogban gondolkodunk, akkor mind a kettőt be 
kell tartatni. Ki fogja betartatni? Ugyanúgy valószínűleg a rendőrség fogja betartatni azokat a 
rendelkezéseket is.  

Tehát erre próbáltam csak felhívni a figyelmet, és nem is azt mondtam, hogy igazából 
ezzel a rendelkezéssel van problémám, tehát a 300. §-sal, mert azt mondom, hogy ez így lenne 
helyes, csak itt megpróbáltam felhívni arra a figyelmet, hogy az én véleményem szerint egy 
kicsit problémásnak tekintendő, ahogy ez működik a gyakorlatban a jelen pillanatban.  

 
ELNÖK: Kíván-e esetleg reagálni? (Jelzésre:) Tessék parancsolni! 
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További válaszok 

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Röviden próbálom akkor elhatárolni még erőteljesebben a két intézményt. 
Tehát az egyiknél egy bűncselekményt követett el valaki, a bűncselekmény alapján a bíróság 
őt eltiltotta a sportrendezvényektől, és utána a rendőrség ellenőrzi ennek a végrehajtását. A 
másik esetben szó sincs bíróságról, ott maga a rendezvényszervező az, aki a sporttörvényben 
biztosított jogkörénél fogva kitiltja a saját stadionjából az illetőt. Majd a saját biztonsági 
szolgálata gondoskodik róla, hogy bejöhet vagy nem jöhet be. (Szilágyi György: De egy 
jogállamban nem tilthatnák ki, csak akkor, ha bűncselekményt vagy szabálysértést követ el!) 
Nyilván az érintett személynek büntetés, de nem büntetőjogi értelemben vett büntetés.  

 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Aki a T/13096. számú törvényjavaslat 
általános vitára való alkalmasságát támogatja, kérem, szavazzon kézfelemeléssel. (Szavazás.) 
14 igen. Aki tartózkodik? (Szavazás.) Általános vitára alkalmasnak találta a bizottság.  

Kérdezem a bizottságot, hogy kívánunk-e esetleg előadót állítani. (Jelzésre:) 
Amennyiben nem, akkor szintén írásban fogjuk ezt megküldeni.  

Köszönöm szépen. További jó munkát kívánunk! 

Tájékoztató az új labdarúgóstadion-építésekről, Debrecen, Ferencváros és 
Puskás Ferenc Stadion 

Soron következik az új labdarúgóstadion-építésekről - Debrecenről, Ferencvárosról, 
Puskás Ferenc Stadionról - szóló tájékoztató.  

Köszöntöm az előterjesztőket. Ha majd helyet foglaltak, akkor a jegyzőkönyv számára 
szeretnénk egy bemutatkozást kérni, és meg is adom a lehetőséget a szóbeli kiegészítésre, ha 
kívánnak ezzel élni. 

Köszönöm szépen.  
 

Dr. Fürjes Balázs szóbeli kiegészítése 

DR. FÜRJES BALÁZS kormánybiztos: Köszönöm szépen. Fürjes Balázs 
kormánybiztos vagyok. Egy rövid írásos beszámolót küldtem, én a ferencvárosi labdarúgó-
stadion építéséről tudok beszámolni önöknek. Azt hiszem, hogy az írásos beszámolóban 
igyekeztünk minden lényeges dolgot összefoglalni.  

Egy stratégiai ágazat ennek a kormánynak a sport azért, mert hiszünk a sportoló 
nemzet eszményében, és hiszünk abban, hogy a népegészségügyben is jelentős eredményeket 
tudunk felmutatni akkor, ha minél többen sportolnak a szabadidősport keretében kortól 
függetlenül, nyilván különösen a fiataljaink, de azt gondoljuk, hogy egyáltalán nem kell a 
sportolást erre korlátozni. Számos intézkedést elsősorban az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma vezetésével valósított meg ebben a kérdésben a kormány.  

Kiemelten támogatjuk a versenysportot is, igyekszünk évtizedes adósságokat 
törleszteni, és hiszünk abban is, hogy a sport összekovácsolja a nemzetet, erősíti az 
önbecsülésünket és az összetartozásunkat. Hosszú évtizedek után jelenleg összesen kettő 
darab stadion épül az országban - a debreceni stadionról Vígh kormánybiztos kolléga tud 
beszámolni -, és a legpatinásabb, legeredményesebb magyar labdarúgóklubnak is több mint 
negyven év után épül egy új stadionja. Így Magyarországon évtizedek után először lesz 
nemzetközi mérkőzések lejátszására UEFA-standardoknak megfelelő stadionja. Illetve amit el 
szoktunk még mondani, az az, hogy több mint stadion, amit építünk, mert itt végül is 
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zömében, eseményszámot tekintve több szabadidős, kulturális esemény lesz, mint ahány 
labdarúgó-mérkőzés, ami biztosítja a stadion fenntarthatóságát.  

Nem kívánok - remélem, nem tettem így sem - a bizottság türelmével visszaélni. Ha 
bármi kérdés van a ferencvárosi stadion építésével kapcsolatban, akkor próbálunk válaszolni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon! 
 

Vígh László szóbeli kiegészítése 

VÍGH LÁSZLÓ kormánybiztos: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Vígh László kormánybiztos vagyok, a többi kiemelt sportlétesítmény fejlesztésével 
kapcsolatban megbízott kormánybiztos.  

Fürjes úr már említette, hogy mely létesítmények vannak nála, illetve mely 
létesítmények vannak nálam, ezt kiegészítendő mondanék még egy-két gondolatot.  

A kormány döntése értelmében a Nemzeti Olimpiai Központ kialakítása, fejlesztése 
hozzánk tartozik, nálunk szerepel. Ennek keretében zajlik a Puskás Stadionnak a fejlesztése, 
illetve ezzel kapcsolatban ezen a területen jelen pillanatban is több olimpikon, több 
világbajnok, világszintű versenyző készül fel a világeseményeken való részvételre, és 
természetesen az utánpótlássport, a szabadidősport-tevékenység űzői is megtalálhatók ezeken 
a területeken. Ennek megfelelően olyan létesítményt kell építeni, ami, azt mondom, 
egyedülálló lesz Európában is, hiszen olyannak kell lennie, amely sportpark, olimpiai 
központ, és amely a labdarúgás mellett az atlétikának, a cselgáncsnak, az ökölvívásnak, a 
dzsúdónak, a vívásnak és még nagyon sok minden más sportágnak alkalmas mind a 
világszintű események rendezésére, edzés biztosítására, mind pedig a szabadidősport, az 
utánpótlás-nevelés megvalósítására.  

A következő hasonló, szintén nagyon fontos létesítmény a Tüskecsarnok együttese. Mi 
szlogenként Tüskecsarnoknak nevezzük a Lágymányosi hídnak a budai hídfőjénél, az 
Infopark mellett található multifunkcionális létesítményt, amit még annak idején, 1993-ban 
kezdtek építeni, és 1996-ban meg is állt az építkezés. A kormány döntése értelmében 
befejezzük ezt a csarnokegyüttest. Kevesen tudják, hogy ez azért is multifunkcionális 
létesítmény, mert - egyedül Magyarországon - egyszerre nyolc sporteseményt is lehet tartani 
ebben a létesítményben, hiszen van egy nagy, 4000 fő befogadására alkalmas sportaréna, ami 
mind a 19 sportágnak alkalmas lesz nemzetközi versenyek megrendezésére. Ez egy 
hiánypótló létesítmény mind Magyarországon, mind Budapesten. Számtalanszor kerülünk 
abba a helyzetbe, hogy nemzetközi versenyt rendeznénk, és nem alkalmasak a 
létesítményeink arra, hogy egyszerre több versenyt tudjunk megrendezni.  

A nagy csarnok mellett még van hat munkacsarnok, amelyből négy darab 18x36 
méteres, kettő pedig 18x18 méteres. Ezek között a létesítmények között található két szint 
mélygarázs, ahol körülbelül 420 autó befogadására alkalmas parkolóház fog kialakításra 
kerülni. A két létesítmény között 32 öltöző kerül kialakításra, hogy a nmegnövekedett 
igényeket ki tudjuk elégíteni akár a hét sportesemény lebonyolításával kapcsolatban is, illetve 
döntött a kormány arról is, hogy az eredeti terveknek megfelelően az ezen a területen található 
úszó- és vízilabdaközpontot is befejezzük. Ez tartalmaz egy 50 méteres versenymedencét és 
egy 12x25 méteres bemelegítő és tanmedencét egyszerre. Ez azért nagyon fontos, hiszen a XI. 
kerület az ország egyik legnagyobb kerülete, és ebben a kerületben található ez a 
sportkomplexum. Nagyon sok általános iskolás, középiskolás tanul, éli itt az életét, és nincs 
megfelelő létesítményünk, hogy ki tudjuk őket szolgálni, az egyetemekről nem is beszélve. A 
BME, az ELTE ezen a területen található, szintén megtörtént velük a megállapodás, hogy ők 
is a létesítményt hogyan tudják használni, illetve természetesen az úszó- és vízilabda, 
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nevezzük így, vizes világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódóan akár ebbe az eseménybe 
is be tud kapcsolódni a létesítmény.  

Áttérnék az úszó-, vízilabda-világbajnokság 2021-es megrendezésére. A kormány 
döntése értelmében Magyarország megpályázta és meg is nyerte ennek a világbajnokságnak a 
megrendezését, sőt nemcsak ennek, hanem ennek - nevezzük így - a kísérőeseményének, az 
ifjúsági világbajnokságnak a megrendezését 2017-ben, és 2021-ben lesz a felnőtt vizes 
világbajnokság. Ez a kormány döntése szerint a Dagály uszodának a területén fog 
megvalósulni. Megalakult a szervezőbizottság a világbajnokság szervezésére. A 
létesítménnyel kapcsolatban pedig a kormány döntött, hogy megépíti ezeket a 
létesítményeket. A Dagály uszodával kapcsolatban felvettük a kapcsolatot a fővárossal, és 
egyeztettünk velük, hiszen a terület jelen pillanatban a főváros egyik zrt.-jének a tulajdonában 
van. A főváros nagyon pozitívan állt a kérdéshez, úgyhogy ezeken túl is vagyunk, tehát már 
az uszodának a tervezési szakaszában vagyunk. 

A debreceni negyerdei labdarúgó-stadionnak a fejlesztése tartozik még hozzám. A 
híradásokból láthatták, hogy zöld fű van jelen pillanatban a stadionnak a területén, tehát 
minden adott arra - 64-65 százalékos készültségben van jelen pillanatban a stadionnak a 
fejlesztése -, hogy a jövő év első negyedévében át lehessen adni a létesítményt. Minden a 
megfelelő ütem szerint zajlik. Itt is egy multifunkcionális létesítményről van szó 
természetesen, hiszen Debrecen szívében helyezkedik el ez a létesítmény, szintén egy 
egyetemi városnak a kellős közepén. Mind az egyetemi sportolást, mind pedig a 
szabadidősportot ki kell tudnia szolgálni ennek a létesítménynek, de akár a debreceni 
virágkarnevál virágkocsijait is alkalmas lesz a létesítmény befogadni.  

Hozzánk tartozik még a 16 kiemelt sportág fejlesztésével kapcsolatos 
létesítményfejlesztési egyeztetés, ütemezés, ezt közösen a sportállamtitkársággal végezzük. 
Megtörtént a szakszövetségekkel, szövetségekkel a sportágfejlesztési koncepció kialakítása, 
ami természetesen áll egy létesítményfejlesztési koncepcióból is. Ezeknek jelen pillanatban 
már a megvalósítási szakaszába léptünk, a közbeszerzési eljárásoknak az előkészítése és 
kiírása van folyamatban jelen pillanatban.  

Elsőre ennyit szerettem volna elmondani. Ha bármi kérdés van, nagyon szívesen állok 
rendelkezésre.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kinek van kérdése. (Dr. Varga László 

jelentkezik.) Varga László, tessék! 
 

Kérdések, hozzászólások 

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr, és köszönöm az 
előterjesztéseket. Néhány pontosító vagy az én véleményemet is feltáró mondat után lesz egy-
két egészen konkrét kérdésem.  

Először is, a sportoló nemzet kapcsán nyilván egyetértünk, én is nagyon fontosnak és a 
társadalom egészségének állapota szempontjából is elengedhetetlennek tartom azt, hogy minél 
többen szabadidősportoljanak, ezért nem értem például azt, hogy a tavalyi évben miért volt 
annyi a szabadidősport költségvetési támogatása, mint a felcsúti stadion építési költségének 
nagyjából a tizede, de nem erről szól a napirendi pont, úgyhogy ezt csak ideraknám az elejére 
ebben a tekintetben.  

Elhangzott, hogy évtizedek után történnek létesítményfejlesztések a sport területén, és 
kifejezetten a labdarúgó-stadionokról is volt szó. Én azt mondanám, hogy az előző szocialista 
kormányok idején is nagyon komoly létesítményfejlesztések történtek az országban, 
legfeljebb nem voltak ilyen módon marketingelve, és nem ennyire a valóságtól elrugaszkodott 
volumenben történtek ezek. Mindig elmondom ilyenkor, adassék meg nekem most is, hogy 
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Miskolcon például abban az időszakban jégcsarnok épült, versenyuszoda épült, megújult a 
sportcsarnok, és egyébként a stadionrekonstrukció is folytatódott. Épült egyébként a Győri 
ETO-nak egy nagyon impozáns új létesítménye ebben az időszakban, de hogy igazságos 
legyek, és az „évtizedek alatt nem épült semmi”-re visszautaljak, az első Orbán-kormány alatt 
egyébként az Újpest stadionja is épült, és több olyan létesítményfejlesztés is történt 
labdarúgó-stadionokban, amik a realitásokhoz jobban igazodtak. Lehet, hogy nem voltak ilyen 
volumenűek, de pontosan ebből kifolyólag szerintem a társadalmat sem irritálták ennyire. 
Gondolok itt Zalaegerszegre, Nyíregyházára, Diósgyőrre vagy akár a Kispest fejlesztéseire, és 
még sorolhatnék nyilván sokat. Ezekre nem mentek el tízmilliárdok valóban, de ennek 
kapcsán a társadalom megítélése sem volt ennyire lesújtó az én értékítéletem szerint. Erről 
ennyit.  

Most a konkrét kérdések. A kihasználtsági mutatók tekintetében miket várnak ezektől 
az új létesítményektől? Ez szerintem egy nagyon fontos kérdés, mert a 2011-2012-es 
bajnokságban, ha jól emlékszem, a Diósgyőrnek volt a kapacitáshoz viszonyított 
átlagnézőszáma 60 százalék feletti, azonkívül 30 százalék környéki mutatók voltak a 
legjobbak, tehát egy nagyon alacsony kihasználtságot láthattunk. Ehhez képest a tavalyi 
bajnokságban jelentősen csökkentek az átlagnézőszámok. Ennek több oka van, nyilván lehet a 
labdarúgásnak a színvonala is, de ez nem egy ilyen típusú politikai döntést igénylő kérdés, ez 
szakmai kérdés. Az azonban jól látható, hogy olyan jogszabályok jöttek létre a meccsek 
látogatását illetően rendészeti és egyéb tekintetben, amelyek jelentős tömegeket tartanak ma 
távol, elsősorban a szervezett szurkolói csoportokat a stadionoktól. Az ő kiesésük is nagyon 
komoly nézőszámcsökkenéshez vezetett, 3000 fő alá esett. Azért kérdezem ezt ilyen 
összefüggésben, mert nyilván egy-egy meccsen akár nagyon zsúfolt lelátók lehetnek ezekben 
az új létesítményekben, de hosszú távon mi lesz a helyzet, ha nem sikerül ebben a kérdésben 
valamilyen módon dűlőre jutni, olyan módon, hogy aki ma mégiscsak mérkőzést szeretne 
látogatni ebben az országban, az meg is tegye, meg is tehesse?  

Ennek kapcsán érdekes kérdés az egyébként, hogy ha nem lesznek megfelelően 
kihasználtak ezek a létesítmények, és ilyen módon nem lesznek rentábilisan üzemeltethetőek, 
feltéve, de meg nem engedve, akkor terveznek-e egyébként bevonni állami forrásokat ezeknek 
a létesítményeknek az üzemeltetésébe, fenntartásába hosszabb távon. Milyen egyéb 
funkciókat lehet találni ezeknek az új létesítményeknek, kulturális funkciókat, egyebeket, 
tehát van-e olyan másik lába ennek a dolognak, ami rentábilissá teszi őket? Hadd mondjam, 
azért van bennem bőven kétely, de lehet, hogy én csak kekeckedek nyilván. 

Általában véve el szoktuk ilyenkor mondani, és én magam rengetegszer hangsúlyozom 
azt, hogy egészségesebb legyen az ország lakossága, hogy mindennapos testnevelés, 
szabadidősport támogatása, az ilyen ügyeket mindig kiemelten fontosnak tartottam, tartottuk 
és támogattuk. Azonban az ilyen arányú létesítményfejlesztések kapcsán, amelyek tényleg 
tízmilliárdos nagyságrendű forrásokat jelentenek, el kell mondani, hogy talán ennél fontosabb 
lenne mondjuk tornatermek építése, ha már a sportnál tartunk, de néhány alapvető szociális 
vagy egészségügyi kérdés is ennél talán egy nagyságrenddel fontosabb. Hiszen ne felejtsük el, 
nem is kell olyan messzire menni, néhány nappal ezelőtt volt olyan NB1-es mérkőzésen a 
Felcsút-Kecskemét, ahol azonnal mentek a sportújságírók, hogy vannak-e százan a 
mérkőzésen egyáltalán. Jó, most nem beszélünk konkrétan arról a stadionfejlesztésről, az egy 
másik történet, de akkor is az egész bajnokság színvonala és körítése, pláne ezekkel az új 
rendészeti és egyéb szabályokkal, sajnos olyan irányba megy, néhány csapat kivételével, talán 
a Ferencváros, a Diósgyőr csapata és tényleg nagyon kevés csapat kivételével, amelyeknek a 
mérkőzéseire egyáltalán még érdemi számú ember kíváncsi. Tehát ezek a kihasználtságra 
vonatkozó kérdések, az üzemeltetésbe később bevonandó állami források kérdése szerintem 
igenis jogosak a jövőre nézve.  

Köszönöm szépen. (Hadházy Sándor jelentkezik.) 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Hadházy Sándor, tessék! 
 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Vígh 

László kormánybiztos úr szóbeli kiegészítésével kapcsolatban szeretném megkérdezni a 
következőt. A XI. kerületben épülő sportközpont több elemből tevődik össze, és számítanak a 
felsőoktatásban részt vevő hallgatók részvételére is. 2 darab 18x38 méteres küzdőterű csarnok 
maradt meg az emlékezetemben, 2-2 méter hiányzik csupán ahhoz, hogy az egy kézilabda-
mérkőzés számára vagy akár munkacsarnok céljára is alkalmas legyen. Szándékos ez a 2 
méteres spórolás, vagy csak így jött ki a lépés? 

Köszönöm szépen. (Szilágyi György jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Szilágyi György! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 

Először is a bizottságnak szeretném mondani, hogy egy kicsit elszalasztott lehetőségnek látom 
és sérelmezem is, hogy én adtam be a javaslatot arra, hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéssel, és 
akkor úgy szólt a javaslat, hogy vissza nem térő alkalom egyébként, hogy egy helyszíni 
bejárást is tegyünk meg esetleg a Ferencváros stadionjába. Szerintem mindannyiunknak 
hasznos lenne látni egy épülő stadiont jelen pillanatban. Arra szeretném kérni az elnök urat, 
hogy erre azért próbáljunk meg majd időt szakítani a következőkben.  

Most reagálásként annyit szeretnék elmondani Varga képviselő úrnak, hogy valóban 
abban az időszakban épült egyébként a Tüskecsarnok is, amit ön említett, tehát önök kezdték 
el építeni ezt a Tüskecsarnokot, amit abbahagytak, aztán 15 éven keresztül szinte az enyészeté 
volt, és itt lenne az első kérdésem a kormánybiztos úr felé, hogy esetleg ez a 15 év mennyi 
pluszkiadást okozott vagy okozhat, hogy a Tüskecsarnokot be lehessen fejezni.  

Szintén még Varga képviselő úrnak mondom, hogy várjuk meg, amíg befejeződik egy 
projekt, és utána lehet lemérni a dolgokat, mert itt említette, és szerintem rosszindulatúan 
említhette a Felcsút-Kecskemét-mérkőzést. Biztos azért voltak csak pár százan, mert még nem 
készült el a kisvasút, tehát ha el fog készülni, akkor lehet, hogy többen lesznek.  

Fürjes Balázstól kérdezném, hogy amit nem nagyon látok ebben a beszámolóban, és 
ön sem említett semmit ezzel kapcsolatban, azok a pénzügyi kérdések. Tehát a tervezéshez 
képest hogyan áll jelen pillanatban a stadion, és a befejezést hogyan látják, tudják tartani azt 
az előre eltervezett szintet, vagy pedig nem?  

A Népligethez kapcsolódóan van még egy kérdésem, ami csak kérdés. A napokban 
jelentette be a kormány a teljes Népligetnek az átfogó rekonstrukcióját és ennek a tervezését, 
és nem kapcsolódik azért annyira szorosan a Népligethez, de ahol az Üllői úti stadion állni 
fog, és a Ferencváros jelenlegi utánpótlás-központja, ami, ha jól tudom, most még az NSK 
kezelésében van, de mintha ebben is lennének változások, ez kapcsolódni fog-e valamilyen 
szinten a Népligethez, és ha igen, akkor ez milyen kapcsolódás lesz?  

Kérdezném Vígh László kormánybiztos úrtól, vagy talán nem is öntől kérdezem, 
hiszen a sportbizottságnál vagyok, és vannak itt, akiknek lehetősége van a kormány felé 
esetleg javaslatokat tenni, hogy sportbizottsági üléseken többször szó volt arról, hogy ha a 
turizmust érintjük, akkor nagyon nagy szüksége lenne Budapestnek egy kongresszusi 
központra, egy olyan kongresszusi központra, amely akár a kongresszusi turizmust is 
előrevihetné, és akkor szó volt arról, hogy ennek a legjobb helye talán az Expo területén 
lenne. Nem lenne-e célszerű akkor, amikor az Istvánmezei úti rekonstrukcióról beszélünk, egy 
kicsit előregondolkodva megtervezni azt az infrastruktúrát, azt a közlekedési lehetőséget, ami 
összeköthetné Istvánmezőt az Expo területével? Ha valamikor esetleg a későbbiek folyamán 
úgy gondolja a kormány, és lesz arra lehetőség és pénz, hogy egy kongresszusi központ 
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épüljön, akkor már előrébb lennénk ennyivel, tehát most itt lenne a lehetőség akár az 
engedélyeztetésre, akár más dolgokra.  

A következő kérdésem, ezt Hadházy úr már megkérdezte öntől, nekem is ez lett volna 
az egyik kérdésem, hogy mivel hiányoznak bizonyos méterek ezekből a pályákból, ezt át 
lehet-e valahogy hidalni, esetleg átépítésekkel, esetleg áttervezéssel, vagy pedig nem. Ez az 
építménytől függ, hiszen ez egy félkész, szerkezetkész építmény, ez már nem biztos, hogy 
megoldható.  

Az utolsó kérdésem a debreceni stadionhoz kapcsolódik. A debreceni stadionnál lehet 
tudni nagyjából, hogy milyen összegeknél tartunk jelen pillanatban. 12,5 milliárd volt a terv, 
és ha csak azt veszem figyelembe, hogy mi volt leírva a 2014. évi központi költségvetésről 
szóló részben, ott 11 milliárd 506 millió forintról beszél a kormány, hogy ott tartunk, és a 
2014. évi költségvetésben újabb 1 milliárd 793 millió forintot szavazunk majd meg a 
debreceni stadionra. Ha ezt összeadom, akkor az 13 milliárd 200 millió, tehát 800 millió 
forinttal lett több. Ezt mi okozta, mitől lett több ez a rész, ezt szeretném megkérdezni, 
hozzáteszem, hogy ismét nem támadólag, hiszen amikor magát a tervezést szóba hozták, és 
amikor még csak tervek voltak, akkor arra számítottam, hogy ennél lényegesen magasabb lesz 
a kivitelezési költségvetés a végére, tehát ez annyira nem rossz szám, de azért mégis 
szeretném tudni, hogy ezt a 800 millió forintot mi okozta.  

Köszönöm szépen. (Dr. Tapolczai Gergely jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Tapolczai Gergely! 
 
DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): (Hozzászólását jelnyelvi tolmács segítségével 

teszi meg.) Köszönöm a szót. Először is köszönöm szépen az írásbeli és a szóbeli 
tájékoztatást. Az új stadionok, az új sportlétesítmények kapcsán sokféle szempont elhangzik, 
költségvetési szempontok, méretek, szabványok, üzemeltetési szempontok, de számomra van 
még egy fontos szempont, amiről nem találtam információt sem az írásos anyagban, sem 
pedig a szóbeli kiegészítésben.  

A sporttörvény 63. §-a szerint az új sportlétesítmények építése vagy korszerűsítése 
akkor engedélyezhető, ha biztosítva van a fogyatékos sportolók és fogyatékos nézők számára 
az akadálymentesítés. Biztos vagyok benne, hogy mivel törvényi előírás van erre, ez is 
rendben van, de szeretnék egy megerősítést kapni ezzel kapcsolatban.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szalay Ferenc képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZALAY FERENC (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Én is köszönöm az anyagot, 

szerintem rendkívül informatív. Az előző napirendi ponthoz, a területfejlesztési és fejlesztési 
stratégiához kapcsolódnék egy kicsit, hogy azért van stratégia, nem egy-kettő, ami az 
országban megvalósulás alatt is van, például a sportfejlesztési stratégia, csak hogy ne hagyjuk 
ezt lezáratlanul.  

A másik, Varga képviselő úrnak: valóban épültek a szocialista kormányok alatt is 
létesítmények egy eladósodott országban, PPP-konstrukcióban. Ön is pontosan tudja, hogy 
hány uszodát és hány tornatermet kellett bezárni, illetve más működésre átirányítani, hogy 
működhessenek ezek a programok. 50 tanuszodát és 50 tornatermet ígértek, ebből összesen 4 
vagy 5 valósult meg az országban, tornatermekből, csarnokokból, stadionokból, csak nem 
működnek. Ez az egyik hozzáfűznivalóm.  

A másik, hogy azt gondolom, ha a sportfinanszírozást nézzük meg, 2002-ben 
30 milliárd forint volt, 2010-ben 14-15 milliárd forint, az elmúlt évben 27 milliárd, most 
pedig 106 milliárd forint, ha jól emlékszem. Ebből a 106 milliárd forintból 76 milliárd forint 
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létesítményfejlesztésre megy, 45 körül a stadionépítésre, a többi pedig az egyéb 
sportlétesítmények fejlesztésére. És itt még nem is beszéltünk a társasági adó által adott 
lehetőségekről - a társasági adóból, ha jól emlékszem, százhuszonvalahány labdarúgó-
létesítmény, ilyen-olyan műfüves pálya épült meg, 12 uszoda vagy tanuszoda építése van 
folyamatban, a Kosárlabda Szövetség is 40 körül van azokkal a létesítményekkel, amelyeknek 
a fejlesztésébe belefogott. Ha ezt egészében nézzük, és még hozzávesszük a 3-3 milliárd 
forintot tornaterem-építésre és tanuszoda-építésre, a létesítményfejlesztési stratégia sosem 
látott mértékű. Nem mondom, hogy nem volt máskor is, mert az Antall-kormány idején nem 
tudom, hogy hány tornatermet sikerült építeni, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon 
komoly lépés most, ami történik. Ehhez természetesen nagyon fontos, el is hangzott, szintén a 
területfejlesztési stratégiánál a mindennapos testnevelés, az épülendő tornatermek 
mennyiségének a megnövelése, de azt gondolom, ez is kiolvasható ebből az anyagból, hogy a 
stratégiának vannak ilyen vonatkozásai, vonulatai.  

Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos a labdarúgásról azt leszögezni, hogy a 
labdarúgó-stadionokba nem azért nem mennek be az emberek, mert bármilyen szabályzók ezt 
tiltják, ön pontosan tudja, hogy a diósgyőri stadionban temérdek ember nézi a mérkőzést, ha 
az jó. Rossz sporteseményre nem szoktak kimenni az emberek, legyen az labdarúgás, de a 
kajak-kenunál se nagyon. Tehát nem lenne baj, ha a labdarúgás minősége javulna. Nem 
gondolom, hogy azt kell mondani, hogy 2013-ban, 2014-ben nem jó a labdarúgás 
eredményessége, ezért nem kell építeni sportlétesítményt hozzá. A jövőben is illik 
gondolkodni, ebben a bizottságban Nyilasi Tibor és csapata mondta el a labdarúgó-stratégiai 
fejlesztési kérdéseket. Azt gondolom, hogy ha a labdarúgás oda tudja magát teljes 
mellszélességgel tenni új edzőkkel, új szemlélettel, igenis lesz Magyarországon komoly 
labdarúgás, és ahhoz kellenek stadionok, és kell hozzá sok minden más, mert nemcsak 
stadionokról beszélünk ma, hanem sportlétesítmény-fejlesztési stratégiáról.  

Amit én egy kicsit hiányolok az anyagból, nem lenne baj, ha az önkormányzati 
sportlétesítmények benne lennének egyszer egy ilyen beszámolóban, hiszen az 
önkormányzatoknál van talán a nyolcvanvalahány százaléka az ország sportlétesítményeinek, 
és az önkormányzatok ezen létesítmények működtetésével azért nem keveset kínlódnak. Az 
nem baj, ha majd ebben is közösen gondolkodunk a későbbiekben. Ráadásul vannak olyan 
állami sportlétesítmények, amelyek lelakottak kellőképpen, és azt sem lenne baj eldönteni, 
hogy ezek hogyan, miképpen kerülnek önkormányzati, állami fenntartásba, működtetésbe, 
főleg a MÁV-létesítményekre gondolok ezen a területen.  

Úgyhogy én azt gondolom, hogy az az anyag, ami előttünk van, rendben van. Azzal az 
összehasonlítással kapcsolatban, hogy még mit lehetne ebből a pénzből megcsinálni, volt egy 
ilyen lélegeztetőgép-példa már annak idején, hogy hány lélegeztetőgépet lehetne venni - azt 
gondolom, hogy itt pont az ellenkezőjéről van szó: hogy ne kelljen lélegeztetőgép, hogy ne 
kelljen az egészségügyre annyit fordítani, hogy a gyerekek neveltségi szintje magasabb 
legyen, a közösségi értékek magasabbra emelkedjenek, kellenek azok a létesítmények, ahova 
a szülők biztonsággal viszik be a gyerekeiket. Azt gondolom, hogy ez a lényege ennek az 
egész programnak.  

Köszönöm. (Dr. Varga László jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Varga László képviselő úr! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Nyilván nem most fogjuk 

először lefolytatni ezt a vitát, és nem is fogjuk talán végigvinni, hiszen az előterjesztők sem 
feltétlenül ezért vannak itt, de egy pár dolgot mindenképpen pontosítanék. 

Azzal kezdtem a megnyilatkozásomat, hogy a mindennapos testnevelés ügyét és a 
szabadidősport támogatását is mindig fontosnak tartottuk, ezeket el is mondtuk. Szerintem 
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rengeteg normális mederben zajló és nem túl politikai vita is zajlott már itt a bizottság előtt. 
Ebbe a képbe nem illenek bele tízmilliárdos stadionépítések, pláne nem egy ilyen gazdasági 
és szociális helyzetben, erre utaltam.  

A PPP-kről. Amiket én felsoroltam Miskolcról, tehát a versenyuszoda, a jégcsarnok, a 
sportcsarnokfejlesztés és a stadionfejlesztés, egyik sem PPP-konstrukcióban valósult meg, 
hanem önkormányzati, illetve állami szerepvállalással, illetve részint nyilván az érintett 
kluboknak a hozzájárulásával, ha mást nem, szakmai hozzájárulásával. Tehát azt kell 
mondanom, hogy számos olyan példa van, ami nem ez. A PPP-ről meg, csak azért, hogy 
akkor mondjak egy ilyen példát is önnek: valóban van egyébként olyan sportcsarnok-
beruházás, tornaterem-beruházás Miskolcon, ami például majdnem készen lett pont az 
önkormányzati választásokig 2010-ben, és akkor önök kihirdették, hogy az összes PPP-nek 
vége, és minden megoldódik, nem sikerült azt a projektet lezárni, és azóta sincs készen. Tehát 
én azt hiszem, hogy úgy igazságos ez a dolog, hogy igen, vannak olyan PPP-k, amelyek 
működtek, működnek, valamilyen módon életképesek, sok mindent önök leállítottak, és aztán 
látok egy olyan konkrét helyzetet, amikor meg nem oldották meg ezt a helyzetet.  

A tao-ról csak annyit, hogy igen, persze, ez lehetne egy olyan módszer, mint ahogy a 
színház és filmművészet területén működött, egyébként az előző kormányzat vezette be, én 
akkor is elmondtam, hogy ez jó lehet, csak azt látom, hogy a gyakorlatban teljesen véletlenül 
egy 1800 lelkes falu, Felcsút labdarúgó-stadionjának az építése kap annyi forrást rögtön az 
első évben, amikor ez bevezetésre kerül, mint a másik négy látványcsapatsportág meg a MOB 
összesen. Tehát teljesen véletlenül nyilván a piaci szereplők maguktól így gondolták, hogy de 
jó lenne ez az ötlet, hogy ott stadion épüljön. Azt gondolom, hogy azzal van csak baj, és 
nekem ez fáj egyébként, azt kell hogy mondjam, ez a helyzet, mert a sporttörténetben 
egyébként mindig örülök, ha fejlesztések történnek, de olyan túlzottan beavatkozik és 
belefolyik ezekbe a kérdésekbe a politika, az, hogy hol dől el, hogy hol legyen egy-egy 
létesítményfejlesztés, és olyan kevéssé van ez szakmai alapon eldöntve, vagy olyan kevéssé 
függ össze azzal, hogy hány néző néz meg egy-egy mérkőzést és hol, hogy az hihetetlen. 
Tehát ez a túlzott átpolitizáltság, túlzott költségvetési források bevonása a szférába szerintem 
sokakat irritál, és emiatt az az ügy, amit meg én is, higgye el, támogatnék, sérül, és a lakosság 
jelentős része sajnos szembefordul ezekkel a beruházásokkal, amikor valóban a labdarúgás és 
egyáltalán a sport fejlesztése meg egy olyan fontos cél lenne, ami akár közös érdekünk is.  

Köszönöm. (Szalay Ferenc jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Szalay Ferenc! 
 
SZALAY FERENC (Fidesz): Nem tudom, a felcsúti stadion miért bántja ennyire a 

képviselő urat. (Dr. Varga László: Mert felesleges!) Én azt gondolom, hogy önök politizálják 
át ezt az egészet. Az emberek jelentős része egyébként normálisan gondolkodó magyar 
állampolgár, és pontosan tudja, hogy mi miért történik; azt mondjuk kevésbé értik, hogy miért 
volt annak idején a miniszterelnök úr tulajdonában lévő cégnél a rezsiköltség csökkentve az ő 
kormányzati időszakában, saját magának a saját zsebére, itt pedig történik egy 
létesítményfejlesztés, temérdek gyerek érdekében.  

Azért méltatlan a vita, mert képviselő úr, egy hangot nem mondott a diósgyőri stadion 
fejlesztéséről. Egy hangot nem mondott, pedig a diósgyőri stadion, pontosan tudja ön is, 
előkészületek alatt van, hogy ott is megtörténjen a fejlesztés, és én is meg ön is pontosan 
tudjuk, hogy ez is meg fog valósulni. Azt gondolom, hogy ebben a kérdésben nyugodtan 
mehetünk még egy kicsit kijjebb, és elmondhatjuk azt, hogy ez a stadionfejlesztés nem 
politikai alapon történik, hanem ott történik, ahol a labdarúgás a legerősebb, amennyire a 
magyar labdarúgás erejéről lehet beszélni. Én azt gondolom, hogy ezt körülbelül így illene 
korrektül kezelni.  
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A tao-nál pedig megcsóválni a fejét az embernek, hogy hát, azért a társasági adónál… 
Még egyszer elmondom: a Labdarúgó Szövetség 122 pályát épített. 122-t. Ez nem Felcsúton 
történt, hanem szerte az országban, Soprontól Mátészalkáig. Ezt is el kellene mondani 
szerintem. Én a kosárlabdánál tudom pontosan, hogy a győri tornaterem fejlesztésétől a 
kecskemétin át a nyíregyházi egyházi gimnázium csarnoképítéséig mennyi minden történik. 
Önök átpolitizálják, kivesznek egyet, és akkor ahhoz nagyon szépen körítést tesznek, és arra 
meg azt tudják mondani, hogy az emberek hogyan látják. Hát hogyan látják? Ahogy maguk 
elmondják. Sajnos.  

Köszönöm. (Szilágyi György jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Szilágyi György képviselő úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Én is a 

Varga képviselő úr által elmondottakra szeretnék reagálni, és egy kicsit majd a Szalay Ferenc 
által mondottakra is.  

Én arra kérem Varga képviselő urat, hogy ha tényleg így gondolja, amiket elmond, 
akkor ezt közölni kellene a párttársaival is, közölni kellene Mesterházy Attilával is, közölni 
kellene Lendvai Ildikóval is, mert én benn vagyok az általános vitákon általában, és 
mostanában mást sem hallok tőlük, mint egyfolytában komplexen a stadionépítésre mondják, 
hogy ez még nem megfelelő és hasonlók. Mi körülbelül ugyanabból az álláspontból indultunk 
a legelején, amikor a kormány a stadionrekonstrukciós programokról döntött, azt mondtuk, 
ma is ezt valljuk, hogy kérdés, hogy ebben a gazdasági helyzetben kell-e stadionokat építeni, 
de szükség van stadionokra. Ha a kormány úgy döntött, hogy elindítja ezt a programot, akkor 
jelen pillanatban, amikor ezek a stadionok már 50-60-70 százalékos készültségben vannak, 
arról beszélni folyamatosan, hogy ezt le kellene állítani, ez szakmaiatlanság is, ha valaki azt 
mondja jelen pillanatban a költségvetési vitában, és ezt mondta Mesterházy Attila is meg 
Lendvai Ildikó is, hogy nem kell stadionokra pénzt adni. Megint otthagyjuk akkor 
szétrohadni? Voltak erre példák, én már említettem, mert mondta, hogy milyen építések 
voltak. Volt erre példa, a Tüskecsarnok is ilyen példa, és ha most valaki lemegy és megnézi, a 
dunaújvárosi stadion is ilyen példa, amit elkezdtek építeni, aztán abbamaradt, és otthagyták. 
Tehát ez most már szakmaiatlan dolog szerintem.  

Viszont abban igaza van, és lehet, hogy esetleg ezt akarta kifejezni, és ezt Szalay 
Ferencnek mondom, hogy az viszont valóban kérdéses, hogy most hirtelen ebben a nagy 
stadionépítési lázban vajon ésszerűen, átgondoltan folytatjuk-e ezeket. Azért kerül szóba 
mindig a Felcsút, mert nem arról van szó, hívhatnák ezt bárhogy máshogy, de ha egy kétezer 
fős településről beszélnénk bárhol az országban, és oda egy ilyen stadiont építenének, 
megkérdőjeleződik, hogy vajon tényleg kell-e oda egy ilyen stadion, mint ahogy én 
megkérdezem, és teljesen politikamentesen, hogy vajon valóban a jelenlegi állapotok és a 
jelenlegi nézőszám alapján fel kell-e újítani az MTK stadionját, vagy az MTK stadionjánál, 
amit fel kellene újítani, valóban a vendégszurkolók elhelyezésére szolgáló résznél ne legyen-e 
valamilyen fedés. Mert valóban lehet, hogy indokolt és szükségszerű lenne, de az, hogy az 
egészet fel kell-e újítani, megint egy kérdés, de én tényleg azt mondom, és Varga képviselő 
urat kérem elsődlegesen arra, hogy akkor viszont szóljon, legyen olyan kedves, a 
képviselőtársainak, hogy akkor ők is így vessék fel ezeket a dolgokat, és ne - úgy érzem, 
demagóg szólamokként - arról beszéljenek, hogy le kell állítani azonnal a stadionépítéseket. 
Szerintem ez szakmaiatlanság az önök részéről.  

Köszönöm. (Révész Máriusz jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Révész Máriusz, tessék! 
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RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Nem akartam szólni, de egy régi 
vitához visszatértünk, úgyhogy mégis úgy érzem, hogy néhány gondolatot kénytelen vagyok 
elmondani.  

A gyerekeim több helyre járnak sportolni, és egészen drámai állapotban vannak a 
sportlétesítmények Magyarországon. Annak idején felvetettem, hogy érdemes lenne összeírni, 
hogy melyik sportolónk az olimpiára készülve milyen állapotok között volt kénytelen 
felkészülni. A fiaim például a Kőér utcai uszodába járnak úszni. Azt kell mondanom, hogy az 
egy dráma, ami ott van. A folyosón öltöznek, télen, amikor jönnek be az emberek, akkor a sok 
pici gyerekre, akik ott vannak fürdőruhában, rányitják az ajtót, huzat van, mínusz 10 fokos 
levegő fúj be. Azt kell mondanom, hogy ez mind-mind már önmagában is borzasztó, de az, 
hogy mondjuk az ország első számú műhelyében 33 méteres medencében készülnek az 50 
méteres számokra, teljesen tarthatatlan.  

Az ellenzék most lelkesen támadja egyébként a különböző sportág-, stadion-, 
létesítményfejlesztési programokat, de azért ha megnézzük, hogy 1990 óta, tehát a 
rendszerváltás óta mennyit költöttünk sportágfejlesztésre, akkor nézzünk szét legalább ebben 
a bizottságban - drámai a helyzet. Egyetlen más terület nem volt, amely ekkora vesztese volt 
ennek az időszaknak, mert EU-s forrásokat nem lehetett rá költeni, és utána mindig úgy 
éreztük, hogy vannak más, ennél fontosabb célok, prioritások, és az összes intézményünk 
szinte a végletekig lepusztult. Tehát muszáj ebbe pénzt beletenni, és azt kell mondanom, hogy 
olyan léptékű fejlesztés az elmúlt 23 évben, mint az elmúlt háromban, megközelítőleg sem 
volt.  

Én is el tudom mondani, már elmondtam, szerintem a bizottság tagjai unják, hogy épül 
nálunk tornacsarnok, 12 óvodában épült hobbifocipálya, épültek 40x20-as kézilabdapályányi 
műfüves pályák, most megint pályáztunk többre, fedett jégpálya épült tao-pénzből, és ez csak 
egyetlenegy kerület. Azt hiszem, hogy nagyon sok ilyen önkormányzat van az országban, 
amely hasonló eredményekről tud beszámolni. Szerintem az egy teljesen furcsa dolog, hogy 
itt a sportbizottságban azon vitatkozunk, hogy kellenek-e ezek a beruházások vagy nem.  

A parlamentben a múltkor valaki felolvasott egy szöveget, talán egy fideszes 
képviselőtársunk, és tényleg olyan volt, mintha azt Orbán Viktor mondta volna el a 
stadionfejlesztések szükségességéről, majd hozzátette, hogy az idézetet egyébként Mesterházy 
Attila mondta akkor, amikor sportügyekért felelős államtitkár volt.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Nincs az teljesen úgy, hogy amikor sportügyekért felelős 
államtitkár vagyok, akkor kardot rántok a stadionfejlesztésekért, persze nem sikerül 
megvalósítanunk semmit, majd amikor hirtelen ellenzéki pártvezető leszek, akkor sárba 
tiprom azt a gondolatot, amit néhány évvel ezelőtt mondtam, és a szövetségeseimmel együtt 
nekiállok aláírásokat gyűjteni a stadionépítések befejezéséért.  

Még annyit tennék hozzá, csatlakoznék Szilágyi képviselő úrhoz, hogy annál drágább 
dolog egyébként nincs, mint hogy egy stadiont felépítünk 50-60 százalékig, áll benne a pénz, 
majd valamikor 10-15 év múlva befejezzük.  

A magyar költségvetésnek az egyik legdrágább beruházása a Tüskecsarnok.’94-re, az 
expóra félig felépítjük, azután 15 év múlva összekaparunk annyi pénzt, hogy először 
helyreállítsuk azokat a károkat, amiket az állás során szenvedett, és aztán befejezzük - ennél 
nagyobb pénzpazarlás, pénzkidobás nincs. Úgyhogy én a szocialista képviselőtársaimat 
biztatnám, legalább azokat, akik ebben a bizottságban vannak, hogy próbáljanak már néhány 
párttársukkal beszélni, hogy csak ésszel, a magyar sport érdekében.  

Köszönöm szépen. (Dr. Varga László.) 
 
ELNÖK: Varga képviselő úr! 
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DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Igyekszem nagyon rövidre fogni. 
Egyrészt nyilván lehet idézni régi megszólalásokat, de a társadalmi és a gazdasági helyzettől 
azért függ ez a dolog. Tavaly még recesszió volt, nyilván egy ilyen helyzetben változnak a 
szempontok. Ha itt iszonyatos gazdasági növekedés lenne, akkor ki bánná azt, hogy 
egyébként mindenfelé ilyen, akár presztízsberuházásnak is tűnő fejlesztések történnek? 

A másik: azt megállapíthatjuk Révész képviselőtársammal akkor közösen, hogy azért 
függ a helyi kezdeményezőkészségtől is az, hogy mi történt az elmúlt néhány évben. Amit 
pedig elmondott az uszodaállapotokról, az az igazán fontos, tehát ezeken kellene elsősorban 
szerintem változtatni, és remélem, sikerül is majd a következő években. Hiszen ez gyerekeket 
érint, utánpótlássportot érint, szabadidősportot érint. A csak versenysportra használható 
létesítményfejlesztés, vagy ami főként arra használható, azért kevéssé ennyire össztársadalmi 
érdek, mondjuk így finoman.  

Szilágyi képviselőtársamnak mondanám röviden, hogy azért ez folytatódik. Persze, 
hogy van két olyan beruházás, ami most már több mint valószínű, hogy végigmegy ebben a 
formában, de azért itt lesz fehérvári stadion, és sorolhatnám, a végére hasonló 
nagyságrendűek lesznek, és ott meg aztán végképp nem értem, hogy miért kell. Mert a 
debreceni vagy a ferencvárosi helyzet nyilván rosszabb, de a fehérvári stadion helyzete azért 
kielégítőnek mondható mind kihasználtság szempontjából, mind egyéb szempontból, tehát 
nem túl indokolt ott fejleszteni. Millió ilyen forrás lesz még a későbbiekben, én úgy látom, és 
ez az igazi probléma, hogy erre megy el annak a sok tízmilliárdnak a nagy része, ami a 
sportból érkezik.  

Köszönöm. (Szalay Ferenc jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Szalay Ferenc! 
 
SZALAY FERENC (Fidesz): Hol vannak labdarúgó-akadémiák? Kispesten, 

Debrecenben, az MTK-nál, Felcsúton. Hol van még? (Dr. Varga László közbeszólása.) Csak 
mondom, ezeknél az akadémiáknál látszik az erős létesítményfejlesztési program. Miért is ne? 
Gyerekekről szól. (Dr. Varga László közbeszólása.) Nem szakmaiatlan. Gyerekekről szól. 
Csak hogy ne a stadionoknál ragadjunk le.  

Tehát én azt gondolom, hogy azzal kapcsolatban, amit Vígh László kormánybiztos úr 
elmondott, azért nézzük meg, hogy mi minden épül még: uszodák, sportcsarnokok, 
tornatermek, jégcsarnokok, tehát nem ragadnék le a labdarúgásnál. A labdarúgás egy nagyon 
jelentős sport, de a magyar sport értékeiből manapság több van nem labdarúgó, mint 
labdarúgó, és azokkal is kiemelten kell hogy foglalkozzon a sportágfejlesztési stratégia.  

Tehát szeretném a bizottságnak és mindenkinek mondani, hogy ez egy 
sportágfejlesztési és létesítményfejlesztési stratégia. Az összes többin lehet még vitatkozni, 
csak nem a stadionokról kell hogy szóljon elsősorban, hanem az összes többiről, ezt 
mindenféleképpen szeretném rögzíteni, és kérem a kormánybiztos urakat, hogy majd a 
válaszban erről még egyszer határozottan beszéljenek.  

Köszönöm.  
 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a válaszadásra a lehetőséget.  
 

Dr. Fürjes Balázs válaszai 

DR. FÜRJES BALÁZS kormánybiztos: Köszönöm szépen, elnök úr. Az egyik első 
konkrét kérdés az volt, hogy reális-e a ferencvárosi stadionfejlesztési koncepció, illetve utána 
a kihasználtságról voltak számok, adatok, kérdések, és hogy hogyan látjuk a kihasználtság 
kérdését, illetve az üzemeltetést a jövőben.  
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Az a helyzet, hogy én azt gondolom, 22-23 ezres stadiont építeni - mindenféle 
vizsgálatok előzték meg a kapacitását pontos belövését - egy helyes döntés a Ferencváros 
stadionja esetén. Szívesen átküldöm a számomra rendelkezésre álló adatokat a tekintetben, 
hogy a Ferencváros az egyetlen olyan klub, aminek a tavalyi bajnoki szezonban növekedett a 
nézőszáma, ezek mindig is a leglátogatottabb mérkőzések voltak, 10000 és 10700 között 
váltakozott az elmúlt években is az átlagnézőszám. 24 ezres volt most tavasszal a Fradi-
Újpest-derbinek a nézőszáma, annyian voltak a Puskás Stadionban, hogy be se férnének az új, 
épülő stadionba, ugyanakkor azt gondoltuk, hogy körülbelül itt kell meghúzni a határt. Inkább 
legyen egy évben egyszer túlkereslet, meg reméljük, hogy a nemzetközi kupákba is eljut a 
Fradi, és akkor egyszer-kétszer, mint hogy állandóan üres legyen, tehát ez a 23 ezres 
nézőszám egy mindenféle trendekkel meg adatokkal összhangban állónak tűnik.  

Ami nagyon fontos a kihasználtság tekintetében, az az, hogy a „több, mint stadion”-
koncepció mentén készítettük el a terveket. A fővárosnak egy egészen elképesztően jó helyén 
van a ferencvárosi labdarúgó-stadion, a megközelíthetőség tömegközlekedéssel és közúti 
közlekedéssel is jó, a belvárosból, a repülőtérről, a város bármely pontjáról, csak néhány 
utalás: gyorsvillamossal, metróval, trolibuszokkal, villamossal, busszal. Tehát ezért azt 
gondoljuk, hogy ez egy nagyon kiemelt rendezvényközpont lesz, egy eseményközpont 
valójában Budapesten, ahol azt a célt tűztük ki, hogy mivel a 365 napból még egy nagyon 
sikeres Fradi esetén sem tud 30-40-nél meg néhány válogatottmeccsnél több focimeccs lenni 
egy évben, jóval több mint 200 esemény legyen az évben, ezért multifunkcionálisnak 
terveztük meg a stadiont. Természetesen a szabadtéri koncertek, egy-két fesztivál adja magát, 
ugyanakkor van egy olyan, több mint 1500 négyzetméteres, 2000 négyzetméter körüli, 8 
méter belmagasságú rendezvényterem is, kiegészítő helyiségekkel, ami a legkülönbözőbb 
kulturális, szabadidős, gazdasági, társadalmi rendezvényekre ad lehetőséget. Tehát azt 
gondolom, hogy a kihasználtsága ennek a labdarúgó és nem labdarúgó események és nem 
sportesemények tekintetében is biztosított lesz, és ebből következik az, hogy nem lesz 
szükség egyetlen forint - és ezt világossá is tettük - közpénzre a működtetés során, és 
fenntartható stadionként fog működni.  

A biztonság kérdése is szóba került. Azt gondolom, hogy biztonság és rasszizmus 
esetében, ezt a Ferencváros példája is mutatja, nincs kompromisszum. Mi azt tudtuk tenni, 
hogy egy olyan stadiont terveztünk és építünk, amely mindenféle biztonsági követelménynek 
megfelel, többféle szűrőrendszeren keresztül, a rendőrségen egyeztetetten biztosítjuk, hogy 
teljesen elkülönítetten érkezzenek meg és sose keveredjenek az egymással nem baráti 
viszonyban lévő szurkoló csoportok, illetve belül pedig minden megfigyelhető a törvényes 
kereteken belül. Egy készülődő rendbontás esetén az azonnali beavatkozás és a kétségkívüli 
azonosítás lehetősége a rendbontók személyét illetően biztosított.  

13 milliárd 488 millió forinton nyerte el a kivitelező a legolcsóbb ajánlattal a 
közbeszerzésen, ennyibe kerül most a mai tudásunk szerint a Ferencváros stadionja, az 
ütemezés szerint pedig, mint ahogy írtuk, a szerződés szerint 2014 szeptemberében kellene 
tudni mérkőzést vagy bármilyen eseményt rendezni. Egy kicsit jobban állunk ennél a tervezett 
ütemezésnél, tehát én azt gondolom, hogy műszakilag júliusra-augusztusra kész van, és a 
mindenféle átadások, a használatbavételi engedély is augusztusra meglehetnek, tehát az a 
célunk, úgy tűnik, tud teljesülni, hogy a 2014-2015-ös szezont játssza itt a csapat.  

A Népliget-fejlesztési tervet illetően: biztos önök is ismerik a Népliget állapotát, ami 
az egyik legnagyobb közparkunk Budapesten, és ebek harmincadján van. Mindenféle szabdalt 
tulajdonviszonyok vannak, van benne magántulajdon, van önkormányzati tulajdon, van 
kerületi, van fővárosi, van állami tulajdon is, és jelentős részére ennek a zöldfelületnek nem 
engedjük oda a gyermekeinket, mert a kábítószertől kezdve a hetero- és homoszexuális 
prostitúción át mindenféle dolog zajlik ott. A Planetáriumot látogató csoportokat a 
Planetárium közvetlen környezetében engedik oda a pedagógusok, és annál távolabb már 
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nem, mert mindenféle kockázatnak vannak kitéve a gyerekek. Tehát azt látjuk a Népligetnél, 
hogy egy kihasználatlan lehetőség, és első lépésben azt szeretnénk megtenni, hogy készüljön 
egy átgondolt fejlesztési terv, hogy hogyan lehetne azt biztosítani, hogy a környék kerületei és 
egész Budapest lakossága minél inkább használhassa, birtokba vehesse - alapvetően nyilván 
szabadidős és sporttevékenységre - a Népligetet. Egy ezzel megbízott szakértői csapat felméri 
a jogi helyzetet, a városrendezési, szabályozási szituációkat, a szükséges változtatásokat, a 
tulajdonviszonyokat, és egy funkcionális fejlesztési terv is készül, hogy hogyan lehetne azt 
biztosítani, hogy milyen funkciók, milyen létesítmények, milyen intézkedések szükségesek. 
Itt evidensen merül fel a bekerítése, éjszakára bezárása a közparknak, hogy egy rendesen 
fenntartott, működtetett közpark legyen, hogy ezt minél nagyobb létszámban használhassák a 
budapestiek, a szomszédos kerületek lakói, és ennek a koncepciónak a részeként 
természetesen a Fradi-utánpótlásbázis mint területhasználó is készít terveket, hogy hogyan 
szeretné megerősíteni, gyarapítani az utánpótlás-nevelési tevékenységet a Népligetben.  

Azt gondolom, hogy a szabadidősportra nagyon jelentős bázisnak kell lenni, tehát 
minden budapesti vagy nem budapesti polgár által használhatóan három sportág tekintetében, 
kifejezetten a szabadidősportról és nem versenysportról, egyetlen egyesülethez sem kötött 
versenysportról beszélek, tehát a szabadidősport lehetőségéről. Felmértük azt is, hogy a 
budapesti közparkokat általában milyen sportra használják leginkább. Jól láthatóan a 
kerékpározás, a labdarúgás és a futás az, ami mindent visz, minden más sportágat markánsan 
megelőz, tehát futópályákat, biciklis útvonalakat, gyalogos útvonalakat, illetve szabadidős 
labdarúgó-funkciókat kell biztosítanunk. A folyamat úgy néz ki, hogy elkészül egy fejlesztési 
terv jövő tavaszra, amit szeretnénk a szakmával is megbeszélni, mindenki hozzászólhat, akit 
ez érint, és hogy milyen költségekkel, illetve nemzeti források kombinációjából milyen 
ütemezéssel lehet, van-e lehetőség a terv megvalósítására, tehát egy felelős tervezéssel 
próbáljuk indítani a folyamatot.  

A kongresszusi központ ügyében, azt hiszem, a múlt héten - az alelnök úr kérdezte az 
Istvánmező és Expo-terület összeköttetése tekintetében - döntött úgy a kormány, hogy elég 
rövid határidővel a fejlesztési miniszternek be kell mutatni a konferenciaközpont 
elhelyezésére leginkább alkalmas ingatlanokat. Egy kormánydöntés után több helyszín is 
szóba került az elmúlt években, ez is egy régi adósság a várossal, az országgal szemben, és a 
kormány egy tanulmányterv elkészítésével kijelölte a beruházás felelősét, hogy elinduljon az 
előkészítés és a megvalósítási folyamat. Természetesen abban az esetben, ha a Hungexpo 
területe kerülne kiválasztásra, akkor nyilván ezt a nagyon logikus közlekedési kapcsolatot 
villámgyorsan át kell gondolni. Én személyesen szakmailag azt gondolom, hogy egy 
belvároshoz közelibb helyszín lenne jó, ahol a szállodakapacitás kihasználtsága jobban 
biztosított. Elég komoly gondokkal küzdenek a budapesti szállodák, és talán biztosított lenne 
a turizmus számára, a későbbi látogatásokat generáló szempontot is érvényesítve, hogy aki 
idejön, az lásson szépet, legyen szép környezetben, hogy utána családostul, egyéb módon 
visszajöjjön. Tehát talán egy belvároshoz közelibb helyszín logikusabb, de nem született még 
a helyszín ügyében döntés a Hungexpo - egyébként döntően magántulajdonban lévő - 
területéhez képest.  

Tapolczai képviselő úrnak mondom, hogy természetesen a fogyatékosok hozzáférésére 
vonatkozó jogszabályi követelményeknek eleget tettünk, különben nem is kaptunk volna 
építési engedélyt, úgyhogy a ferencvárosi labdarúgó-stadion esetében meg tudom adni a 
megerősítést, a kormánybiztos kolléga pedig a többi létesítmény esetében, tehát azt, hogy ez a 
hozzáférés biztosított, meg tudom erősíteni.  

Két megjegyzés a végére: nyilván sokat lehet arról beszélni, hogy a magyar labdarúgás 
helyzete miért olyan, amilyen. Egy dolgot biztosan tudunk: mi azt szeretnénk, a kormány és 
szerintem Magyarország minden polgára azt szeretné, hogy az legyen lehetséges, ami 
Magyarországon korábban, illetve ma minden közép-kelet-európai országban lehetséges. A 
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magyar foci a története során döntő mértékben ennél sokkal jobban teljesített, a magyar foci 
bizonyította, hogy tud jól teljesíteni, és Közép-Kelet-Európában sajnos ma minden régiós 
társunk szinte jobban teljesít. Ez laboratóriumi körülmények között nem vizsgálható 
összefüggés, ezért teljesen egzakt válasz sosem fog születni, de azt tudjuk, hogy Ukrajnában, 
Lengyelországban, Csehországban és Szlovákiában nagyon erős állami részvétellel 
megvalósított létesítményfejlesztési program történt meg az elmúlt években. Sokkal több 
stadion épült, mint amiről mi egyáltalán beszélünk, és azt is biztosan állíthatjuk, hogy 
ezeknek a nemzeteknek a labdarúgása fejlődött, és ma sajnos Magyarországnál előrébb jár. 
Mi azt gondoljuk, hogy részben létesítményfejlesztési oldalon lehet tenni azért, hogy a 
labdarúgás ott legyen, vagy annak a közelében, ahol valaha, a magyar foci történetének döntő 
részében volt, illetve ahol minden közép-kelet-európai versenytársunk ma is van, tehát 
láthatóan lehet Európának ezen a részén jó focit elérni. Az állam ebben részben 
létesítményfejlesztési oldalon tud részt venni, és reméljük, hogy az MLSZ is elvégzi a maga 
dolgát.  

Egyébként pedig valóban itt szóba került egy korábbi kormánynak az állásfoglalása. 
2004 júniusában az hangzott el a sportért felelős államtitkár szájából, hogy Magyarországon 
jelenleg nincs és a stadionrekonstrukciós program lezárásával sem lesz UEFA-licences 
stadion. Elképzeléseink szerint nagyon fontos, hogy 3-4-5 ilyen stadionnal rendelkezzen 
Magyarország. Ezekkel ki tudjuk szolgálni a futball számára fontos létesítményeket. 
(Közbeszólás.) A sportállamtitkárt akkor Mesterházy Attilának hívták. 

 
ELNÖK: Vígh László, tessék! 
 

Vígh László válaszai 

VÍGH LÁSZLÓ kormánybiztos: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Próbálom úgy alakítani, hogy amire Fürjes kormánybiztos úr már valamennyire 
válaszolt, azt én érintem nagyságrendileg.  

Ez sem természetes, hogy a realitáshoz jobban viszonyul; a kérdés az, hogy kinek a 
realitása és milyen realitása. A képviselő úr említette, hogy ő elégedett a Videoton-stadionnal, 
nagyon sokan pedig nem elégedettek, köztük az UEFA és a FIFA sem, tehát nem alkalmas 
ezeknek a rendezvényeknek a megrendezésére. A kérdés, hogy ez kinek a realitása.  

Amit elmondott a kormánybiztos úr, ahhoz csak annyiban csatlakoznék, hogy nagyon 
sok nemzetközi szakértő keres meg bennünket, aki a létesítmény üzemeltetésével kapcsolatos 
szakértő, mind Németországból, mind Angliából, mind Hollandiából, és az ő tapasztalatuk, az 
ő számaik alapján egy új stadion tekintetében annak a régiónak a sportéletére 30-40 
százalékos növekedést tudnak kimutatni, tehát ez nemcsak a nézőszám tekintetében fontos, 
hanem az utánpótlás és az egyéb sporttevékenység tekintetében is.  

Stadionbiztonság: dolgozunk rajta; minden létesítményünket, amit építünk, egyeztetve 
az MLSZ-szel, az UEFA-val, a FIFA-val, a megfelelő előírásoknak eleget téve és megfelelő 
környezetben kell megvalósítani. Mindenhol különböző funkciók, kulturális és egyéb 
rendezvények megrendezésére alkalmas létesítményeket kell hogy létrehozzunk. Az elmúlt 
időszakban két nagy eseményt hadd említsek a kultúrával, illetve a koncertekkel 
kapcsolatban: volt egy Depeche Mode-koncert és egy Roger Waters-koncert az elmúlt 
időszakban, mind a kettőn 30-35 ezer fő jelent meg. Eddig ilyen nem volt, nagyon régóta nem 
volt ilyen lehetőség. Ma a stadionnak 38 ezer néző befogadására alkalmas az engedélye, a 
Puskás-stadionra gondolva, és olyanra, hogy 60-70 ezer fő befogadására alkalmas koncertet 
tudnánk rendezni, akár egy Madonna-koncertet vagy még nagyobb létszámmal, nem is lehet 
gondolni, hiszen nem alkalmas ma a létesítmény rá. Ez nem sport kérdése, hanem ez kultúra 
kérdése, és nagyon fontos még az, hogy turizmus kérdése. Kimutatható, hogy ezeknek a 
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koncerteknek, ezeknek a kulturális eseményeknek ma már turisztikai értéke van. Tehát amikor 
elmennek egy koncertre Budapesten a környező régióból, akkor nem egy éjszakára jönnek, 
hanem két-három-négy éjszakára is eljönnek a vendégek, ezáltal itt laknak, itt élnek, 
megnézik a várost. Ma ezekkel nem rendelkezik Budapest, ez mind elmegy mellettünk, Prága, 
Pozsony, Bécs, a Red Hot Chili Peppers-koncertet Novi Sad vitte el előlünk, tehát egy csomó 
koncert megy el mellettünk, vagyis nemcsak a sport értéke, hanem maga a kulturális turizmus 
értéke is hihetetlenül sérül azáltal, hogy nem rendelkezünk ilyen létesítményekkel.  

Hadházy Sándor úrnak tökéletesen igaza van mind a Kézilabda Szövetség, mind a 
pálya méretével kapcsolatban, amelyek 18x36-osak. Senki nem tudott eddig még nekem 
választ adni rá, hogy miért, sem az építtető, sem az egyetemek, tökéletesen egyetértek. 
Természetesen ugyanúgy, mint a létesítmény egészét, statikailag megvizsgáltuk jó 
néhányszor, mindent megvizsgáltunk, hiszen ez egy hatalmas nagy beruházás, és ott áll 15 
éve, éppen hogy csak őrizték. Csinálhattunk volna egy rendes méretű kézilabdapályát a 
munkacsarnok részébe, ehhez el kellett volna fordítani a pályát, el kellett volna fordítani a 
födémeket, mert másképp nem lehetett volna kialakítani, és így egy nagyon jó, 1500 
férőhelyes csarnokot lehetett volna kialakítani. Nagyságrendileg 1,3 milliárd forint lett volna a 
költsége, és meghoztuk azt a döntést, hogy jelen pillanatban nem lesz alkalmas kézilabda-
edzőpályának, de ott van a nagy munkacsarnok, és sokkal többre tudjuk elkölteni ezt az 
1,3 milliárdot. Hangsúlyozom, megvizsgáltuk, tanulmánytervek készültek rá, hogy ezt hogyan 
lehetne jól megoldani.  

Vizsgáltuk, igen - Szilágyi úr kérdésére válaszolva -, a Tüskecsarnoknak az 
állagromlását, és hála Istennek, hála az őrzésnek és a fenntartásnak, nem sérült annyira, még 
nagyon sok fémelem és egyéb eszköz is megmaradt, azokat sem tudták széthordani, tehát 
viszonylag rendben van. Statikailag megnézettük a létesítményt. Én inkább azt sajnálom, 
hogy 15 év alatt már majdhogy nem az üzemeltetési költségének a jó részét meg tudta volna 
termelni ez a létesítmény, ha megfelelően tudna működni. Nagyon sokan jártak a csarnokban, 
a jégkorong EBEL-től kezdve a Ferencvárosnak a női kézilabda szakosztályáig, hogy 
Budapesten tudja a Ferencváros játszani a nemzetközi mérkőzéseit. Mindenki megtekintette, 
mindenki elmondta a véleményét, az asztaliteniszezők utánpótlás Európa-bajnokságot, 
világbajnokságot szeretnének, szinte mindenki ezen gondolkodik. Ezeket a véleményeket 
bekértük minden szövetségtől, és tudni fogja a létesítmény azt, hogy négy órán belül a 
jégpályán, ha kell, kézilabdázhassanak a sportolók, tehát tudni fogja ezt a nagyon korszerű 
rendszert. Tehát akár egy éjszaka alatt, egy EBEL-mérkőzés után másnap délután már női BL- 
döntőt, azt mondjuk nem, mert szűk a közönség, de BL-elődöntőt tudjon játszani a 
Ferencváros, és bármi más egyéb létesítménynek, sportszövetségnek fog tudni helyet adni.  

A Puskás Ferenc Stadiont kérdezte Szilágyi képviselő úr. Külön városépítészeti 
ötletpályázatot bonyolítottunk le az elmúlt évben annak bizonyítására, hogy elfér ezen a 
területen a Puskás stadion, és tudja fogadni a Puskás stadion és környéke azt a megnövekedett 
mennyiségű embert, aki majd esetleg a 65 ezer néző befogadására alkalmas létesítményt meg 
fogja látogatni. De emellett még ott van a Papp László Sportaréna, alkalmanként akár 10 ezer 
fő befogadására, a SYMA csarnok, és még a többi létesítmény is - erre nagyon komoly 
városépítészeti ötletpályázatot bonyolítottunk le. Minden adat rendelkezésre áll, kezdve 
egészen odáig - szintén a városépítészeti ötletpályázatnak volt az a javaslata -, hogy 
közelítsük meg a stadiont vasúton, hiszen ott van a Keleti pályaudvar, igazán lehetne vasúton 
érkezni akár Debrecenből, akár Miskolcról, Békéscsabáról vagy bárhonnan máshonnan ebben 
a régióban. Vizsgáljuk ennek is a feltételeit, megkerestük a BKK-t, folyamatos egyeztetés 
zajlik vele, hogy hogyan tud megfelelően közlekedni a közönség ezen a területen. Abban a 
pillanatban, amikor ez készen van, nagyon szívesen bemutatom a bizottság számára.  

Debrecennel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy a képviselő úr nagyon jól 
számolt, hiszen amit elmondott, annyi van jelen pillanatban a költségvetésben, csak kezdődött 
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2012-2013-ban, 2014-ben fog befejeződni a költségvetés, ez összesen 13,5 milliárd forint 
körüli összeg, ami a debreceni stadion fejlesztésére rendelkezésre áll.  

Tapolczai Gergely képviselő úrnak mondanám, hogy minden egyes létesítményünk a 
megfelelő akadálymentes megközelítésre rendelkezésre áll. Természetesen ezt a FIFA, UEFA 
stadionok esetében előírja, illetve természetesen az MLSZ is, tehát még erősebb, és minden 
nemzetközi szakszövetséggel tárgyalunk, illetve egyeztetünk arról, hogy van-e olyan 
különleges kérése, amit még figyelembe kell vennünk. Ahogy a kormánybiztos úr is említette, 
nem kapnánk működési engedélyt, ha nem ezek figyelembevételével történne ez. Külön 
szakértőnk van erre. Egy példát hadd emeljek ki, azt gondolom, hogy ez egy nagyon jól 
sikerült példa. A ’11-es kajak-kenu világbajnokságon 92 ország vett részt, para-vb volt, tehát 
parasportolók is voltak. Jelen pillanatban Magyarország egyik legnagyobb sportlétesítménye, 
ahol edzőtábor jelleggel parasportolók is részt tudnak venni, tudják használni, minden 
rendelkezésre áll, és a helyettes államtitkár úr is tájékoztatott róla, hogy a nemzetközi 
szövetség alelnöke is jelen volt, megtekintette a létesítményt, és azt mondta, hogy tökéletesen 
rendben van. Ez csak egy példa volt rá.  

Szalay képviselő úr felvetésével abszolút egyetértek, a sportstratégia, a 
létesítménystratégia és a létesítményfejlesztési stratégia is nagyon fontos. Az önkormányzati 
létesítmények fejlesztése, azt gondolom, tényleg egy nagyon fontos kérdés. Bármikor erre 
nagyon szívesen rendelkezésre állok, ha az ezzel kapcsolatos következő lépést meg 
szeretnénk tenni.  

Révész képviselő úr kérdésére, a Kőér utcával kapcsolatban: így van, abszolút… 
(Révész Máriusz: Nem kérdeztem, csak mondtam!) Bocsánat, akkor erre reagálva: viszont azt 
is kell látni, hogy egy csomó fejlesztés zajlott le az elmúlt időszakban a Kőér utcában, és ez 
folytatódik is. Jelen pillanatban, megmondom őszintén, hallom meg tudom, hogy a gyerekek a 
folyosón öltöznek, ennyi öltözőnk van jelenleg, jelen pillanatban bérbe veszik a létesítményt, 
szívesen tolmácsolom, és próbálunk rá megoldást keresni, ugyanúgy, mint a 33 méteres 
medencével kapcsolatban. Sosem volt hosszabb a Kőér utca medencéje - ha ezt választotta a 
világ egyik legjobb edzője, akkor én nem tudok ez ellen mit tenni, van más létesítményünk, 
ahol 50 méteres medence van, illetve építeni is fogunk; abban a pillanatban, ahogy egy más 
igény érkezik az Úszó Szövetség részéről, akkor ezt fogjuk teljesíteni, de hozzánk még nem 
érkezett ilyen, hogy más medencébe szeretnének menni.  

Nagyon szépen köszönöm. (Szilágyi György jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még egy észrevétel van az alelnök úr részéről, és utána 

pedig lezárjuk a napirendi pontot.  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tudom, 

hogy pusztába kiáltott szó, de azért elmondom a jegyzőkönyv számára, és Fürjes 
kormánybiztos úr már elment, pedig ő vetette fel, hogy a Fradinál növekedett a nézőszám, de 
ha ehhez, hogy növekedett a Ferencvárosnál a nézőszám, hozzávesszük, hogy 20 százalékkal 
csökkent a nézőszám jelen pillanatban, akkor még siralmasabb a helyzet. Drasztikusan 
csökkent ma Magyarországon az NB1-es mérkőzéseknek a száma, és ezért vetjük fel 
többször, hogy örülünk neki, hogy olyan létesítmények lesznek, amely létesítmények már ki 
tudják szolgálni a kilátogató szurkolókat, valószínűleg majd egyszer a labdarúgásunk is 
felmegy arra a szintre, hogy ki tudja szolgálni a szurkolókat. De ha nem teszünk az ellen, 
hogy a Magyar Labdarúgó Szövetségnél egy teljesen más szemlélet legyen a szurkolók 
kiszolgálásával kapcsolatban, ha nem változtatunk azon, hogy a jelenlegi biztonsági cégek 
úgy állnak hozzá a szurkolókhoz, ahogy hozzáállnak, úgy dolgoznak, ahogy dolgoznak, ha 
nem változtatunk azon a szemléleten, hogy a szurkolót elsődlegesen kiszolgálni akarjuk, és 
csak a rendbontókat kívánjuk eltávolítani a stadionból, kvázi bűnözőként kezelünk mindenkit, 
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aki kimegy a stadionba, akkor lehet, hogy az új stadionok átadásánál lesz egy bizonyos 
felfutás nézőszámban, de utána azok az emberek, akiket ott tudnánk tartani, mert az új stadion 
miatt mennek csak ki, ha kapnának egy normális kiszolgálást, tehát minden adott ahhoz, hogy 
normális kiszolgálást kapjanak, ha úgy foglalkoznak vele, és higgyék el, aki járt nyugati 
stadionban, az látta, hogy hogyan foglalkoznak a szurkolókkal, megbecsülik őket azért, mert 
belőlük van a bevétel, akkor ez egy nagyon fontos kérdés. Az MLSZ-t rá kellene 
kényszeríteni arra, hogy igenis ezen a szemléleten változtasson, mert jelen pillanatban az 
MLSZ nagyon rossz irányba megy, ezt mutatja a drasztikus nézőszámcsökkenés is.  

 

Tájékoztató a Magyar Diáksport Szövetség tevékenységéről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen, hogy itt 
voltak.  

Soron következik a Magyar Diáksport Szövetség tevékenységéről szóló tájékoztató.  
A jegyzőkönyv számára kérnénk egy bemutatkozást, és egyben megadom a 

lehetőséget a szóbeli kiegészítésre is.  
Köszönöm szépen.  
 

Balogh Gábor szóbeli kiegészítése 

BALOGH GÁBOR, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke: Köszönöm szépen, elnök 
úr. Üdvözlöm a bizottságot. Balogh Gábor vagyok, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke, és 
elkísért a tájékoztatóra dr. Molnár László, a Magyar Diáksport Szövetsége szakmai 
igazgatója.  

Sportosan mondva, ez egy állóképességi bizottsági ülés, és hadd kezdjem egy kis 
személyes dologgal. Én mint volt élsportoló 23 évig tevékenykedtem az öttusa sportban, és 
azt gondolom, hogy rálátásom van bizonyos kérdéskörökben arra, hogy mi is valójában a 
magyar sportnak a problémája és mik a hiányosságai. Nagyon sok fontos szempontot 
hallottunk egyébként a mai napon is.  

Én két fontos területet vizionáltam. Az egyik az egyesületeknek a helyzete, azok a 
műhelyek, ahol valójában egyébként a felkészítés folyik, ez egy markáns kérdés ma a magyar 
sportban, hogy ezen segíteni kell. A második pedig pontosan a tömegbázisnak a szétesése, és 
azt gondolom, ez ma a legnagyobb probléma Magyarországon, azért is, mert ismerjük a 
népegészségügyi mutatókat a felnőtt lakosság arányában, hogy milyen kevesen sportolnak. 
Azt gondolom, hogy ha nem kezdjük el fiatalkorban, az iskolai sportban azt a 
szemléletformálást, amely ahhoz kell, hogy újra a gyerekeket a sport irányába fordítsuk, akkor 
sajnos erről a dologról lekéstünk.  

A tájékoztatót megküldtük, én röviden, pár percben átfutnám, hogy mi is van ebben.  
Azért örültem, amikor 2012 májusában megválasztottak a Diáksport Szövetség 

vezetőjének, mert először is a munkám mellett ez egy olyan társadalmi feladat, amit nagyon 
nagy örömmel el tudok látni, és korábban 27 évig egyetlen terület volt, egyetlen funkció, amit 
a Magyar Diáksport Szövetség működtetett, a diákolimpiai versenyrendszer, amire egyébként 
nagyon büszkék vagyunk, és ami nagyon fontos, de azt gondoltuk, hogy a 
diáksportmozgalomnak nemcsak ezzel kell foglalkozni. Ezért alapszabályszerűen rögzítettünk 
két új területet. Az egyik ilyen az iskolai testnevelés, a szakmai fejlesztés, a második pedig a 
diákszabadidős rendezvények lebonyolítása.  

A diákolimpiáról csak nagyon röviden: átlagosan 250 ezer gyereket tudunk éves 
szinten megmozgatni ezen a versenyrendszeren. Ami újdonság, és amire nagyon büszkék 
vagyunk, az az, hogy idéntől végre országos tanulmányi versenyként tekinthetünk a 
diákolimpiára, valamint ha első, második vagy harmadik helyen végez bárki egyéni vagy 
csapatsportágban, akkor azok a gyermekek, azok a diáksportolók a felvételi eljárás során 10 
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többletpontot kapnak. Egyébként büszkék vagyunk arra, hogy Áder János elvállalta az idei 
versenyszezonnak, a 2013-2014-es versenyszezonnak a fővédnökségét.  

A második helyen kiemelten beszéltem a szakmai programról. Kormányhatározat 
alapján egy kiemelt projektet sikerült a Magyar Diáksport Szövetségnek elnyernie, amivel 
alapvetően az új Nemzeti Alaptantervhez illeszkedve az iskolai testnevelés hétéves 
stratégiáját fogjuk kidolgozni, új nemzetközi és magyar módszertanoknak és fejlesztéseknek 
az elvégzésére kaptunk felhatalmazást, és végre meg kell teremteni az egységes fizikaiállapot-
felmérés tesztrendszerét Magyarországon, valamint önkéntes részvételre ösztönzően kell 
mozgásprogramokat megvalósítanunk. 

A projekt keretén belül egyébként minden köznevelési intézménybe, tehát közel 4000 
köznevelési intézménybe fogunk segíteni eszközöket, oktatási anyagokat ingyenesen 
kiszállítani, és nagyon fontos még adatként elmondanom, hogy egy továbbképzésprogramot 
fogunk indítani ingyenesen, 30 órás továbbképzésben fogjuk a testnevelőket és a tanítókat 
részesíteni, amiről tudom, hogy több képviselő úr számára is nagyon fontos kérdés, hogy 
hogyan lehet a testnevelőket képezni. A projekt ezáltal egyébként a Nemzeti Alaptanterv és a 
mindennapos testnevelésnek az eddigi legnagyobb mértékben lévő támogatását fogja adni, 
hogy ezek a célkitűzések megvalósuljanak. 

A harmadik kulcsterületünk pedig, amint mondtam, a diákszabadidős rendezvények, 
ahol nem versenyről beszélünk, hanem tényleg olyan programokat kívánunk indítani, ahol 
felhívjuk a gyerekek figyelmét arra, hogy találják meg bármiféle mozgásformában magukat, 
egyszerűen csak azért, hogy egészségesek legyenek, és jól érezzék magukat, ezért 
sportoljanak. Ezért indítottunk olyan programokat, amelyekről már az előbb beszéltem, 
önkéntes alapon testmozgásprogramokat az iskolában, és a magyar diáksport napját is 
megrendezzük évről évre. Idén egyébként 524 iskola jelentkezett, egy pénteki napon volt ez a 
rendezvény, és több mint 15 ezer gyerek vett részt ezen a programon.  

Egy kicsi visszatekintés még pár percben, hogy milyen forrásaink vannak, és hogyan 
indultunk mint diáksportmozgalomnak az országos központja. 2012 májusáig 166 millió 
forintos költségvetésből működtettük, amit egyébként egy fejezeti előirányzat keretén belül 
kapunk. Ezt az országos elődöntőkre és az országos döntőkre kapjuk a diákolimpia 
megrendezése keretében. Ami nehézséget okozott erőteljesen, az az, hogy volt egy 500 millió 
forintos diáksport-normatíva, ami 2009. év végéig sajnos megszűnt, és átalakult az 
önkormányzati támogatások rendszere is, magyarán azok a normatívák, amelyek külön a 
sportra voltak, most beépültek egy egységes, általános normatívába, ami 2700 forint/fő, 
amiben benne van a kultúra, az oktatás és a sport. Ezt azért hangsúlyozom ki, mert ebben a 
kontextusban kellett újra a forrásokat megtalálni a diáksportmozgalomnak a működtetésére.  

A sporttörvénynek a változásával vagy átfogó felülvizsgálatával és az új helyi 
önkormányzati feladatok tekintetében is egy olyan dolog történt a Kliknek mint 
intézményfenntartónak a bejövetelével, ami ugyancsak rengeteg egyeztetés elé állította a 
szövetséget, mivel tudjuk azt, hogy az iskolákból a tanárok el kell hogy utazzanak a 
diákolimpiai versenyekre, és különböző olyan szervezési feladatok hárultak ránk, amelyeket 
innentől fogva nem az iskolákkal külön, hanem a Klebelsberg-intézeten keresztül kellett 
megvalósítanunk. 

Az is finanszírozási problémát okozott számunkra, hogy korábban a megyei 
szervezeteink - mivel egy országos szervezet vagyunk, és regionális szervezetünk is van, 
megyei szervezetünk is van, és van rengeteg, az iskolákban működő diáksport-egyesületünk 
és diáksportbizottságunk, mindenhol egyébként testnevelők dolgoznak, gyakorló testnevelők, 
tehát igazából a mi tagozatunkat a testnevelő tanárok adják - tagdíjat tudtak szedni az 
iskoláktól, és ez is ilyen tekintetben most kiesett a rendszerből.  

Tehát amikor a Magyar Diáksport Szövetség 2012 májusában újjáalakult, egy új 
elnökséggel felvállaltuk a forrás megszerzésének a feladatát. Mit is sikerült elérnünk az utóbbi 
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egy évben? A sportállamtitkárságnak a támogatásával a 166 millió forintos fejezeti 
költségvetésünket sikerült 80 millió forinttal megemelni, tehát innentől fogva plusz 242 millió 
forinttal tudunk működni. A Nemzeti Tehetség Program keretén belül most már miniszteri 
döntés alapján egy plusz 80 millió forintos támogatást fogunk kapni, ami pontosan a területi, 
kistérségi, alsó szintű diákolimpiai rendezvényeink megvalósítására fog támogatást adni. 
Kiemelném még a Magyar Olimpiai Bizottságnak a támogatását, amelyet szabadidős 
diáksportrendezvények, mint például a diáksport napjára adtak, az utóbbi két évben 
mindösszesen 10 millió forintot. Tehát elmondható, hogy a Magyar Diáksport Szövetség az 
utóbbi egy évben a kormány kiemelt támogatásával meg tudta duplázni a diáksportra fordított 
forrásoknak az összegét, amit ezúton is nagyon köszönünk. Azt gondoljuk, ez fontos terület; 
nem álltunk még meg itt.  

A forrás megszerzésének érdekében a szponzoráció irányába indultunk el, és büszkén 
mondhatom, hogy a 27 év alatt először sikerült egy nagyon nagy multinacionális céget a 
diáksport segítségére felvonultatni. A Telekom labdarúgó diákolimpiával büszkélkedhetünk a 
2012-13-as tanévben, és ez folytatódni fog a jövő évtől kezdve is. Amit még mondhatok - 
csak nem szeretném lelőni a poént -, az az, hogy újabb nagy cég fog beszállni a diákolimpia 
támogatásába, remélem, hogy egy-két hónapon belül erről is be tudok majd számolni.  

Együttműködéseket is kötöttünk. Elsők voltunk a civil szervezetek közül, aki a 
Klebelsberg-intézettel együttműködési megállapodást kötött. A Magyar Testnevelő Tanárok 
Országos Egyesületével és a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetségével 
is nagyon szoros együttműködésben vagyunk, közös rendezvényeket szervezünk, és területi 
szinten az embereknek a koordinációjával is együttműködünk. Az Oktatáskutató és Fejlesztő 
Intézettel, a Köznevelésért Felelős Államtitkársággal és egyébként az Oktatási Hivatallal is 
nagyon erős a szakmai kapcsolatunk.  

Nemzetközi irányba is elmentünk. Egyrészt a WHO egészségfejlesztő testmozgással 
kapcsolatos HEPA munkacsoportjához kapcsolódtunk, valamint a kiemelt programunkkal 
kapcsolatban az amerikai Cooper Intézettel és az alatta lévő munkatársaival, fejlesztő 
csapattal k+f szerződés keretén belül együtt dolgozunk.  

Ami még fontos, hogy az EMMI sportért felelős államtitkárságával és a Magyar 
Olimpiai Bizottsággal is egy nagyon erős együttgondolkodásunk van.  

Nagyon szeretném megköszönni zárszóként a vezetőknek és a képviselőknek a 
támogatásukat, mert azt gondolom, hogy a diáksport ügye egy fontos ügy, és eddig is sok 
segítséget kaptunk, reméljük, hogy a továbbiakban is ezt megkapjuk.  

Köszönjük szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést. Kérdezem a képviselőtársaimat, 

hogy ki kíván hozzászólni. (Szilágyi György jelentkezik.) Szilágyi György! 
 

Kérdések, hozzászólások 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, elnök 
úr. Több dolgot szeretnék érinteni. Először is kezdjük a jó dolgokkal.  

A diákolimpia tanulmányi verseny státust kapott, és egyes sportok legjobbjai 
pluszpontokat kapnak a felvételinél, ez valóban nagyon jó, tehát szerintem ez egy örömteli 
hír.  

A másik, amit ön leírt a szponzorációval kapcsolatban, ebben valóban igaza van, 
valóban elévülhetetlen érdemeik vannak, hiszen azt is lehet mondani, hogy úttörő szerepet 
töltenek be, ami azonban nem kellene hogy így legyen, tehát ha normálisan működött volna, 
akkor ennek már működnie kellett volna az előző időszakban, tehát ez az előző vezetésnek a 
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hibája, hogy ők ezt nem működtették normálisan. Önök tényleg, azt gondolom, maximálisan 
normális irányba kezdenek ebben a dologban ellépni.  

Igaz az a diagnózis, amit itt a 430 forintos fejkvótáról leírtak, amit elvettek, meg hogy 
mennyire megnehezíti a dolgukat az önkormányzati feladatok átalakítása és az egyes 
köznevelési intézmények állami kézbe vétele. Sajnos ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy bár a 
sporttörvény szerint minden önkormányzatnak segítenie kell a sportot, de már nem kell 
kötelezően adnia a diáksportra, csak adható a támogatás. Érdekes lehet az a helyzet is, amikor 
egy iskola tornaterme mondjuk az államé, de a fenntartása az önkormányzaté, közben pedig 
pont azoknak nincs közük hozzá, akik tényleg dolgoznak esetlegesen a diáksportban. Igaz, 
hogy már felhívtuk előbb a figyelmet erre az anomáliára, hiszen már a 2011-es költségvetési 
vitában elmondtuk, vissza lehet nézni, hogy akkor már lehetett volna ezzel kapcsolatban lépni, 
hiszen az asztalnál ülők többször tudnak beszélni a miniszterelnök úrral is vagy akár a 
kormánnyal is.  

A másik az állami költségvetésben az a javaslat, hogy a diáksport megemelt tételét 
önöknek mint civil szervezetnek kellene ezentúl elvileg elosztani. Mi is az egycsatornás forrás 
hívei vagyunk, ezt elmondtuk már többször, de erre véleményünk szerint nem egy civil 
szervezet a megfelelő eszköz. Ez ugyanaz, mint a MOB esete. Ott is tiltakoztunk az ellen, 
hogy a MOB osszon közpénzeket és rendelkezzen minden kontroll nélkül ezek felett. A mi 
javaslatunk erre az lenne, hogy egy sportminisztériumot kellene felállítani, mert a mostani, 
véleményem szerint súlytalan államtitkárság egy megaminisztériumba van száműzve, eldugva 
nem éppen a legmegfelelőbben, és ennek a minisztériumnak lenne a feladata az, hogy ezekről 
az állami pénzekről döntsön, és azokat kiossza. Így lenne megteremthető egyébként valóban 
az egycsatornás elosztás. Könnyebb lenne visszaállítani a fejkvótákat, valamint megteremteni 
az igazságos elosztás, a célirányos felhasználás, valamint a felhasználások nevesítését és 
szabályozását is.  

Rátérnék arra, aminél viszont egy csomó kérdésem lenne: ez a 2,2 milliárdos kiemelt 
projekt. Elöljáróban azt is el szeretném mondani háttér-információként, hogy akkor, amikor 
erről először szó volt, nagyon sokan támadólag fordultak hozzám, különböző érdekek lehettek 
a háttérben. Én akkor elmentem, és egy személyesen találkozón erről beszéltünk is már az 
elnök úrral, és mondtam, hogy engem nem érdekelnek az olyan támadások, amelyek, úgy 
érzem, csak rosszindulatból fakadnak, nézzük meg, kezdjük el, és amennyiben valami 
visszásságot fogunk látni, akkor természetesen azt szóvá tesszük. Akkor az elnök úr is azt 
mondta, hogy ez így legyen, ezért tennék fel egy jó pár kérdést azzal kapcsolatban, amit most 
már egy kicsit visszásnak tartunk.  

Az egyik kérdésem az, hogy ön is elmondta, hogy ezt a pénzt nem pályázati úton 
nyerték, hanem úgynevezett kiemelt projektként, egy kormányzati döntéssel. Az a kérdésem, 
hogy volt-e rajtuk kívül, aki ugyanerre dolgozott ki projektet, vagyis a Nemzeti Fejlesztési 
Kormánybizottságnak kellett-e döntenie több projektötlet közül, vagy csak önök voltak 
egyedül. És ha nem egyedül voltak esetleg, akkor tudják-e, hogy mi alapján lettek önök a 
projekt győztesei. Mennyire volt a döntés szakmai és mennyire politikai önök szerint? Tehát 
játszott-e szerepet a döntésben esetleg az, hogy tanácsadó volt Orbán Viktor mellett az elmúlt 
években? 

Az adott operatív programba önök szerint belefér-e az, egy más programötletként, 
hogy az MDSZ mint egy civil szervezet ne akarja esetleg egyedül újraalkotni a magyar iskolai 
testnevelés stratégiáját? Tehát hogy ezt ne egyedül csinálták volna, hanem más szervezeteket 
is bevontak volna. Szerintem nagyjából jól működik ez a rendszer. A Testnevelés Egyetem 
szerintem kimagasló munkát végez. Erre példákat is lehet felhozni, hogy ha a Testnevelési 
Egyetem nem végezne kimagasló munkát, akkor minden valószínűség szerint nem kötött 
volna vele például India egy öt vagy hat évre szóló… (Révész Máriusz: A diáksport a 
napirend!) Ez hozzákapcsolódik a diáksporthoz, tisztelt képviselőtársam, 2,2 milliárd forintos 
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összegről beszélünk jelen pillanatban, és pont a diáksporthoz kapcsolódik hozzá. Ennek a 
2,2 milliárd forintos összegnek a felhasználásáról, ami közpénz, teszek fel kérdéseket, ha 
megengedi. Köszönöm szépen még egyszer. Tehát hogy a magyar testnevelésnek a 
megváltoztatására kívánják elkölteni, hiszen egy hatéves szerződést kötöttek Indiával elit 
edzőképzésre, tehát valószínűleg jó szakmai munka folyhat ott.  

Idekapcsolódik az, hogy azért a Testnevelési Egyetem majd’ százéves sportszakmai 
múltra tekint vissza, de ha önök csinálják, be akarják-e vonni a TF-et? Tehát kívánnak-e a TF-
fel kapcsolatot fenntartani, kívánnak-e bármilyen együttműködést ebben a projektben a TF-fel 
közösen létrehozni? Hiszen azt is lehet mondani, hogy a TF, azonkívül, hogy milyen munka 
folyik ott, nagyon komoly nemzetközi kapcsolatokkal is rendelkezik, tehát azt hiszem, hogy 
egy ilyen projektnél hasznos lehetne az ő szerepük is.  

A kérdés még az, hogy miért nem úgy készült a pályázati útmutató, hogy azon 
egyetemek, főiskolák is lehessenek kedvezményezettek, ahol minden tudás és tapasztalat, 
gyakorlat megvan egy új testnevelési módszertan kialakításához, és ahol folyik annak a 
szakembergárdának a képzése, akik a testnevelő tanárok révén ezen stratégiának a 
végrehajtói, megvalósítói lesznek.  

A lebonyolítás maga hordoz-e magában olyan szabálytalanságokat vagy kockázatokat, 
amelyek egy esetleges hazai vagy EU-s ellenőrzés alkalmával fennakadhatnak, és ezáltal 
Magyarországnak problémákat okozhatnak? Tehát itt például azt szeretném megkérdezni, 
mert felmentem és megnéztem az önök honlapját, hogy miért kellett részekre bontani 
egymással hasonló tárgyú, azonos CPV kódú közbeszerzéseket, és mondhatnék jó pár példát, 
hiszen ennek az a lényege, hogy ha a közbeszerzési tervükben szereplő adatokkal viszik végig 
a közbeszerzéseket, akkor mindegyiket hirdetmény nélküli tárgyalásos - hiszen 25 millió 
forint alatt van majdnem mindegyik - eljárásban vihetik végig. Tehát három ajánlat bekérése, 
és ezzel az lehet a céljuk, vagy lehet egy olyan cél is, felmerülhet az emberben, hogy 
megakadályozzák a nyílt versenyt, a közzétételi kötelezettséget, és ezzel kizárják a 
nyilvánosságot, és a versenyt korlátozzák. Szerintem egy ekkora összegnél, egy ilyen nemes 
célnál ez nem a legmegfelelőbb. És erre, ha gondolják, tudok mondani jó pár kérdést, hogy 
miért kellett megbontani az informatikai és irodatechnikai beszerzéseket, miért kellett adott 
esetben ugyanazzal a CPV kóddal ellátott dolgokat… Egyébként hozzáteszem, hogy ezek a 
Kbt. előírásait is megszegik, tehát a közbeszerzési törvénnyel is ellentétesek. Például kis 
értékű informatikai beszerzésnél a becsült érték 6,2 millió forint, önök megbontották, és a 
nagy értékű informatikai beszerzés 18,7 millió forint, a kis értékű irodatechnikai beszerzés 
2,5 millió forint, a nagy értékű irodatechnikai beszerzés 19 millió forint, mindegyik például az 
informatikánál 24,9 millió forintra jönne ki, tehát pont alatta marad, a másiknál is.  

Utánanéztem a cégeknek is, és érdekes dolgokat találtam, ezért teszem fel a kérdést, és 
kérem, hogy erre válaszoljanak, méghozzá a beszállítók kilétével kapcsolatban. Ugyanis elég 
furcsának tartom, hogy az egyik beszállító, az RD Systems Informatikai Kft. nyerte meg a kis 
értékű informatikai és kis értékű irodatechnikai beszerzést. A kérdés az, hogy ha ugyanaz a 
szállító is képes teljesíteni az informatikai és az irodaszer-beszerzést, akkor miért kerültek 
hasonló tárgyú beszerzések szétbontásra az együttes számítás helyett. Ami itt érdekes, az az, 
hogy a nagy értékű informatikai beszerzéseket egy bizonyos Combit Zrt. nyerte. Ez csupán 
azért érdekes, mert ennek a cégnek korábban az egyik tulajdonosa az a Tóth Tamás volt, aki 
jelenleg az imént említett, kis értékű beruházásokat megnyerő RD Systems Informatikai Kft. 
tulajdonosa. Lehet, hogy ez pusztán véletlen, de érdekes összefonódásnak látszik. 
Mondhatnék egy másik példát. Az is elég érdekes, hogy a grafikai weboldaltervezést és a 
rendszertervezést szétbontották, mindegyiknél egyébként ilyen összegek vannak, hogy 
24,9 millió, 24,3 millió, 24,2 millió, mindig pár százezer forinttal marad alatta a 25 milliós 
értékhatárnak, pedig ezek a szolgáltatások közös CPV kódúak. Tehát ha önök nem bontották 
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volna szét, akkor ezeket pályáztatni kellett volna. Önök szétbontották, szerintem 
törvénytelenül, és így nem kellett pályáztatni.  

Aztán beszélhetnénk az autók kérdéséről, a közvélemény-kutatásokról, a 
fényképészeti, reklámfényképezési szolgáltatásokról, mindegyik 24,3 millió, 24,2 millió 
forint. Egyedi csomagolási szolgáltatások 24,9 millió forint, filmgyártási szolgáltatások 
24 millió forint, tehát mindegyik 25 millió forint alatt van. Ilyen nagy összegnél, amikor 
úttörő szerepet vállalnak, tudják azt, hogy figyelni fogják ezeket a beszerzéseket, tudják, hogy 
figyelni fogják ezeknek a pénzeknek az elköltését, szerintem jobban oda kellene figyelni, és 
garantálni kellene, hogy az EU-s ellenőrzéseken ne legyen probléma, hiszen ha közbeszerzési 
szabálytalanságok történnek, akkor az adófizetői pénzekből még bírságot is kell fizetnünk, és 
nemcsak felhasználjuk esetleg, hanem rosszul használjuk fel ezeket a dolgokat.  

Még három gyors kérdés. Hogyan oldja meg ez a stratégia a magyarországi 
tornatermek állapotának és számának a problémáját? Hogyan segíti a testnevelőket, a 
felkészítőket a mindennapi felkészítésben, versenyeztetésben? Hogyan orvosolja a 
sporteszköz- és a sportfelszerelés-állomány mennyiségi és minőségi hiányosságait? 
Mennyivel több diák tud majd elutazni a versenyekre? Mennyi terhet vesz le a szülőkről? 
Egyáltalán, ez a stratégia, ez a módszertanalkotó projekt miben használ a magyar 
diáksportnak?  

Ezek voltak a kérdéseim, és ha esetleg az idő rövidsége miatt vagy más okból nem 
tudnak most válaszolni, akkor természetesen szívesen felteszem ezeket írásban is, és akkor 
hosszabb idő lesz rá.  

Köszönöm szépen. (Révész Máriusz jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Van lelhetőségük írásban is válaszolni, erre felhívom a figyelmüket, 

amennyiben ezt a lehetőséget választják.  
Megadom a szót Révész Máriusz képviselő úrnak.  
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Nem fogok visszaélni azzal, hogy 

nincs időkorlát itt a bizottsági hozzászólásoknál, mint a parlamentben, de egy-két konkrét 
észrevételem azért volna.  

Az egyik az, hogy azért fontos, hogy a diáksportéletet központilag szervezzük, mert 
nagyon sok esetben a sportolás anyagi kérdés is. Nagyon sokszor azok a gyerekek tudnak 
sportolni, akiknek a szülei ki tudják fizetni a sportolás költségeit, és ezért ha az iskolákban, a 
DS- vagy DSK-sportcsoportokban tudnak a gyerekek mozogni jelképes térítési díjért, az 
előrelépés.  

Kőbányán azt tettük, hogy a kőbányai önkormányzati büdzséből 18 ezer forintot 
fizettünk minden sportcsoportvezetőnek. Ez azt jelentette, hogy 90 sportcsoport működött a 
kőbányai iskolákban. Nagyon kevés önkormányzat teszi ezt. Most meg még tovább 
bonyolódott a helyzet, hogy átkerültek az iskolák a Klikhez, de a Klikkel mi kötöttünk egy 
szerződést, hogy ezt az összeget a továbbiakban is biztosítjuk számukra. Érdemes lenne, ha a 
diáksportban igazán áttörést akarunk elérni, a délutáni nem kötelező diáksport-foglalkoztatás 
esetén valamiféle jövedelmet biztosítani azoknak a tanároknak, akik ezt csinálják. 
Meggyőződésem, hogy e nélkül hosszú távon nem fog működni.  

A másik dolog, amit mondani szeretnék, az, hogy a mindennapos testnevelés miatt 
jelentős teremigény van az ország majd’ minden pontján, közben pedig számos sportcsarnok 
délelőtt üres. Valamelyik közel van az iskolákhoz, valamelyik messzebb. Szerintem érdemes 
lenne valakinek központilag is megpróbálni közvetíteni a teremigénnyel rendelkező iskolák és 
az üresen álló sportcsarnokok között. Én is tudok akár Kőbányáról  is, de más kerületből is 
ilyen példákat mondani, tehát ezt lehetne egy kicsit erőteljesebben koordinálni, úgyhogy erre 
biztatnálak benneteket.  
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A következő probléma kicsit ehhez kapcsolódik, hogy hétvégére meg pláne igaz az, 
hogy miközben óriási teremigény van, az iskolák tornatermeit döntő többségében péntek este 
bezárják, és hétfőn délelőtt nyitják ki. Úgyhogy szerintem nagyon nagy lehetőség van abban, 
hogy hétvégére az eddigieknél sokkal-sokkal több diáksportrendezvényt szervezzünk, és ez 
különösen a novemberi-márciusi időszakra nagyon fontos, amikor gyakorlatilag a gyerekek 
nem tudnak kimenni a szabad levegőre, a szülők nem viszik el őket kirándulni, és 
gyakorlatilag két és fél napon keresztül nagyon sokan csak a televíziót nézik, miközben ott 
vannak a tornatermek az iskolákban, amelyek nem működnek. Bizonyára érdemes lenne a 
hétvégi diáksportrendezvények többszörösére növelésére egy komoly programot készíteni.  

Az iskola tornaterme az államé, délután az önkormányzaté, mondta Szilágyi képviselő 
úr. Az az igazság, hogy ilyen nincs. Tehát vagy az államé - kis települések esetében -, vagy 
pedig az önkormányzat a működtetője, ebben az esetben az államnak semmi köze nincs 
hozzá. 

A képviselő úrnak még egy észrevételére reagálnék: azt mondta, hogy súlytalan 
sportállamtitkárság. Ha ez a sportállamtitkárság, ami teljesen súlytalan, ilyen mennyiségű 
pénzt tud adni a sportra, ami soha a rendszerváltozás óta a sport területén nem volt, tehát a 
tao-pénztől elkezdve megnézhetjük, hogy mi megy a sportra, akkor lehet mondani mindent, 
de a sportállamtitkárságra ez után a hároméves teljesítmény után azt mondani, hogy teljesen 
más lenne a helyzet, ha ez egy önálló minisztériummal működne, lehet ezt mondani, de a 
tények mást mutatnak. Tehát azt kell mondanom, hogy ha megnézzük, hogy a három évnek 
milyen eredményei vannak a sport területén, akkor nem tud olyan kormányzati ciklust 
mondani, ahol a sport területén nagyobbat léptünk volna előre.  

A többi dologra nem is akarok reagálni; azt hiszem, ez volt a két legfontosabb. (Szalay 
Ferenc jelentkezik.) 

 
ELNÖK: Szalay Ferenc képviselő úr! 
 
SZALAY FERENC (Fidesz): Azt gondolom, hogy egy új típusú Diáksport Szövetség 

felállítása, felállása nagyon-nagyon üdvözlendő. A régi sem működött rosszul, de látszott, 
hogy egy kicsit már megfáradt. Az új új szellemiséggel jött. Én azt gondolom, hogy nagyon 
fontos az, hogy ezt a 2,2 milliárd forintot a sajátjának tudhatja, és ahogy elosztja, ahogy 
látszik, hogy használja, az, azt gondolom, kiváló.  

Abban nagyon komolyan kell gondolkodni, hogy hosszú távon is kell, ha nem is 
hasonló nagyságrendű, de közel hasonló nagyságrendű forrás ahhoz, hogy fenn lehessen 
tartani azt a fejlődési vonalat, ami most van.  

Úgy gondolom, és ebben Szilágyi képviselő úrral is egyetértek, hogy a Testnevelési 
Egyetem nélkül semmiféle stratégiát nem lehet kialakítani a testnevelésórákkal, az iskolai 
testnevelési stratégiával kapcsolatban. Azt gondolom, a Testnevelési Egyetem, vagy a pécsi, 
vagy a szegedi, vagy az egri tanárképző főiskola tapasztalata nagyon-nagyon fontos, hogy 
ebbe bekerüljön, és nemcsak a szakmaiság miatt, hanem hogy az elfogadottsága is jelentősen 
nőjön a Diáksport Szövetségnek. Azért merem ezt így mondani, ezt mondtam az elnök úrnak 
is egyszer-kétszer, mert azt gondolom, a Testnevelő Tanárok Országos Egyesületével megvan 
az együttműködés, de az irány körülbelül hasonló, csak minél gyorsabban meg kell ezt tenni, 
mert a testnevelőktől nekem az a meglátásom, hogy nagyon szeretik és elfogadják a Diáksport 
Szövetséget, de hiányolják belőle a szakmaiság ilyen bázisát, mint amit az előbb elmondtam.  

Azt gondolom, hogy a diáksport elsősorban délután kell hogy működjön, az iskolai 
testnevelés utáni időszakban. Szerintem az iskolai testnevelés az oktatási rendszer része, a 
diáksport pedig a szabadidősport része kell hogy legyen. Én a legfontosabbnak a délutáni 
szabadidősportját érzem a diákoknak. Tudom azt, hogy a Diáksport Szövetség is ezen 
irányban erősödik a legjobban, tudom azt, hogy ez a legfontosabb dolog, de nem a 
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diákolimpiai versenyezés a legfontosabb része a diáksportnak. Tudom azt is, hogy a 
testnevelők ezt nagyon hiányolják, hogy miért nem jobb, ezt mindig szokták mondani; 
szerintem a helyes arány megválasztása nagyon fontos, minimum az 50-50 százalék, de én azt 
gondolom, hogy inkább a rendszeres diák-szabadidősport felé kell tudni elmenni.  

Amit Révész Máriusz mondott, valóban, a délutáni testmozgás a DSK-kon keresztül 
szintén testnevelőkkel, de a testnevelők díjazása nélkül nem fog tudni működni. Ezt lehet 
kapcsolni egyébként a mindennapos testneveléshez, hiszen az öt testnevelésórát a tanrendbe 
elég nehéz beilleszteni, ellenben délután a DSK-k nagyon sokat tudnak segíteni ebben a 
kérdésben.  

A súlytalan államtitkársággal kapcsolatban nem ismételném meg Révész Máriusz 
mondatait, tessenek még egy államtitkárságot mondani, amely ennyiféle dolgot tervezett és 
valósított meg a három év végére. Nincs több. Egy minisztérium persze lehet, hogy erősebb 
érdekérvényesítő képességgel bír (Szilágyi György: Így van!), de ennél erősebb 
érdekérvényesítés már azt jelentené (Szilágyi György: Nemcsak érdekképviselet!), hogy az 
országban nem épülnének utak, gyárak, semmi, csak sportról szólna a világ. Nagyon jó ez így, 
ahogy van. Én azt gondolom, hogy a kiegészítő részét is érdemes megnézni, a Magyar 
Olimpiai Bizottság szerepét, a Diáksport Szövetség szerepét, meg kell nézni az 
önkormányzatok szerepét, a társasági adót és sok mindent, de nem mondom el még egyszer, 
mert Máriusz már elmondta.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Megadom válaszadásra a lehetőséget. Parancsoljon! 
 

Balogh Gábor válaszai 

BALOGH GÁBOR, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke: Köszönöm szépen. 
Valójában Szilágyi képviselő úrtól érdekes megjegyzések hangoztak el. Én egy kicsit 
strukturáltan gondolnám át azt a három dolgot, hogy miért is így csináljuk ezt a programot, 
tehát gondolkodjunk el azon, hogy vajon a mindennapos testnevelés micsoda. Ez egy 
mennyiségi fejlődés. Ha tartalmilag nem újítjuk meg a mindennapos iskolai testnevelést, 
akkor igazából nem érjük el a célunkat.  

Az, hogy szakmailag mennyire megfelelő az a csapat, amely ezen dolgozik, előző 
héten pénteken is nyílt napot tartottunk, és azok az együttműködések, amelyekről most a 
képviselő urak beszélnek, létrejöttek, ráadásul együtt dolgozunk azokkal az egyetemi, 
főiskolai tanárokkal, docensekkel, akik, azt gondolom, meghatározóak a testnevelési 
műveltség területén. Egyébként 60 fő dolgozik ezen a programon, akik közül 14 PhD-doktor, 
több mint 20 egyetemi tanár, docens és főiskolai tanár, és több mint 10 iskolaigazgató, és az 
összes gyakorló pedagógus. Tehát azt gondolom, hogy ha a szakmaiságot nézzük, hogy ki 
dolgozik ezen a programon, akkor eléggé büszke lehetek arra, hogy ilyen kollégák dolgoznak 
velünk.  

A másik: teljesen nyíltan csinálja a Magyar Diáksport Szövetség a kiemelt 
projektforrásnak a felosztását, mindent jogszerűen csinálunk. Egyébként már volt kinn egy 
hónappal ezelőtt az ESZA, amely azért felelős egyébként, hogy az összes európai uniós 
forrásnak az áttekintését megcsinálja. Kinn voltak nálunk, megnézték, hogy hogyan halad 
jelen pillanatban a forrás, és mindent rendben találtak. Tehát azt gondolom, hogy ilyen 
tekintetben, bár nem is volt kritikai élű a megjegyzés, abszolút jól végezzük a dolgunkat. 

Ami még kérdés volt, mielőtt átadnám a szakmai igazgató úrnak a szót: 30 napig kinn 
volt az NFÜ-nek a honlapján, ez egy nyílt pályázat volt, bárki megtehette volna, hogy erre a 
pályázatra jelentkezik. Amikor a Magyar Diáksport Szövetség beadta a szakmai programját 
erre a nyílt pályázatra, és a Magyar Diáksport Szövetség volt az egyetlen, amely jelentkezett, 
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az NFK, a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság utána döntött, hogy akkor a kiemelt 
pályázat tekintetében az MDSZ kapja meg ezt a lehetőséget.  

Amikor testnevelő tanárokkal beszélgetünk, mindenki azt mondja, hogy 10-20 éve arra 
vágynak, hogy valamiféle tartalmi fejlődés, módszertani fejlesztés legyen, gyerekközpontú 
tartalmi fejlesztés a mindennapos testnevelésben. Bárki foglalkozhatott volna ezzel a témával, 
de mi felkaroltuk, és elkezdtünk ezzel foglalkozni. Tehát utólag erről beszélgetni szerintem 
nem releváns dolog.  

A testnevelő tanároknak a megítélésére és segítségére, azt gondolom, választ adtam. 
7200 tanítónak és testnevelőnek fogunk 30 órás ingyenes akkreditált továbbképzést tartani. 
Számoljuk csak ki, hogy mekkora forrást igényel egy ilyen képzés, ami egyébként nem volt 
még Magyarországon, ilyen egységes képzés, hogy ez milyen forrásokat ölel fel. Tehát azt 
gondolom, hogy megfelelő mértékben és megfelelőképpen használjuk ki ezeket a forrásokat.  

 

Dr. Molnár László válaszai 

DR. MOLNÁR LÁSZLÓ, a Magyar Diáksport Szövetség szakmai igazgatója: 
Köszönöm szépen. Én is köszöntök mindenkit. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Én is 
Szilágyi képviselő úr felvetéseivel kapcsolatban szeretnék egy viszonylag átfogó képet festeni 
arról, hogy hogyan is néz ez ki. Arra már nem térek ki, amit az elnök úr elmondott.  

Ez egy kiemelt pályázati felhívás volt, ez a rendje a hatályos jogszabályi környezet 
szerint a kiemelt projektek kiválasztásának. Valóban többen indulhattak ezen a kiemelt 
pályázati felhíváson, csak a Magyar Diáksport Szövetség nyújtott be projektjavaslatot, és 
ennek mentén döntött a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság, illetve a kormány. 
Nyilvánvalóan arra vonatkozóan nincs információnk, hogy volt-e politikai döntés e mögött a 
döntés mögött. Mi egy szakmai anyagot készítettünk el, megvalósíthatósági tanulmánnyal, 
projektadatlappal. Egyértelműen szakmai döntést vártunk a döntéshozóktól, és meg is kaptuk 
azt.  

Arra a kérdésére, amit egyébként Szalay képviselő úr is feltett, hogy mennyire más 
szervezetek bevonásával készítjük ezt a programot, és ebben hol található a Testnevelési 
Egyetem: a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara nyilvánvalóan 
megkerülhetetlen szereplő akkor, amikor iskolai testnevelésről beszélünk, de legalább ennyire 
megkerülhetetlen szereplő a további hat felsőoktatási intézmény, ahol testnevelőtanár-
alapképzés folyik Magyarországon - ezek a tanárképző főiskoláink szerte az országban. Ne 
felejtsük el, hogy alsó tagozaton, sőt akár ötödik és hatodik osztályban tanítók is tanítanak 
testnevelést, sőt alsó tagozaton szinte kizárólag tanítók tanítanak testnevelést. Tehát legalább 
ennyire fontos, hogy a tanító-alapképzést folytató felsőoktatási intézményeket is megszólítsuk 
akkor, amikor testnevelésről beszélünk. Mi ezt is tettük egyébként, létrehoztunk a projekt 
keretein belül egy testnevelés-stratégiai fejlesztési fórumot, ahol mind a TF, mind az összes 
testnevelőtanár-képző felsőoktatási intézmény, valamennyi tanító-alapképzést folytató 
felsőoktatási intézmény, reprezentatív, civil szervezetek, kormányzati háttérintézmények 
kaptak meghívást, hogy beszélgessünk azokról a fejlesztési kérdésekről, amelyek egyébként a 
testnevelési stratégiának a részét képezik.  

Tehát ha az a kérdés, hogy be kívánjuk-e vonni a TF-et, akkor nyilván azt tudom 
mondani, hogy már megtörtént. Egyébként egy kis kiegészítő információ, hogy a TF-en 
főállásban dolgozó egyetemi oktatókat alkalmaz másodállásban az MDSZ, illetve fizetés 
nélküli szabadságon vannak a kollégák, tehát korábban a TF-en dolgozó kollégák is 
dolgoznak most nálunk. Tehát a humán erőforrás oldalról is bevontuk a TF erőforrásait.  

Ismerjük a TF-nek a nemzetközi tevékenységét, az indiai projektet is ismerjük. Ezen 
túlmenően van egy szingapúri projektjük is, örülünk neki és támogatjuk, azt gondoljuk, egy 
nagyon professzionális és szakmailag nagyon kiérlelt munka az, amit a TF végez. Elhangzott, 
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hogy Indiában valóban edzőképzési projekt zajlik. Nagyon fontos, hogy itt distinkciót 
tegyünk, tehát testnevelés és edzőképzés között más történet van, ezért inkább talán a 
szingapúri projekt a jobb példa, ahova valóban a magyar testnevelési módszert visszük ki, és 
ha úgy tetszik, exportáljuk nemzetközi színtéren.  

Amit az elnök úr elmondott, hogy milyen kockázatok vannak a projekt 
lebonyolításában: alapvetően a megvalósíthatósági tanulmányban is be kellett már mutatnunk 
nyilvánvalóan a felmerülő kockázatokat, illetve az esetleges veszélyeket. Alapvetően, azt 
gondolom, jól körüljártuk ezt a témát, és ahogy az elnök úr is mondta, monitoringlátogatás, 
illetve helyszíni ellenőrzés is volt az elmúlt időszakban nálunk, és semmilyen 
szabálytalanságot nem találtak a szakértők.  

Ha a közbeszerzések témakörét átfogóan kellene megválaszolnom, akkor engedje meg, 
képviselő úr, hogy visszautasítsam, hogy mi jogszabályt sértettünk volna bármelyik eddigi 
közbeszerzési eljárásunkkal. Alapvetően a közbeszerzési törvény mentén járunk el akkor, 
illetve az új közbeszerzési törvény szelleme alapján, amikor úgy határoztuk meg az 
alkalmazott eljárásrendeket, illetve eljárástípusokat, hogy az egyrészt a leggyorsabb legyen, 
másrészt, ami pedig talán még hangsúlyosabb, hiszen nem tudom, mennyire ismert a 
közbeszerzési törvény ezen passzusa, ami most e mögött a 25 millió forintos nettó értékhatár 
környéke körül forog, ennek a jogalkotói célja az, hogy a magyar mikro-, kis- és 
középvállalkozásokat hozzuk helyzetbe. Talán nem kell elmondanom, hogy egy 2 milliárdos 
nagyságrendű kiemelt projektben ez nyilvánvalóan cél a részünkről is, hogy magyar 
vállalkozásokkal dolgozzunk együtt. Mindezek ellenére egyébként közösségi nyílt eljárás is 
indult a kiemelt projektünkben, nemzeti nyílt eljárást is lefolytattunk már, tehát igazából azt 
sem tudom megkerülni, hogy minden eljárásunk esetleg ilyen 25 millió alatti meghívásos 
eljárás lenne. 

A stratégia kapcsán, még mindig a Szilágyi képviselő úr által feltett kérdésekre 
válaszolva, hogy mennyire tud reagálni ez a dokumentum a magyarországi tornatermek 
kérdésére. Azért izgalmas a kérdés, mert a Magyar Diáksport Szövetség még nem végez 
építési-beruházási tevékenységet, de mindenképpen szerettünk volna egyrészt a szakma, 
másrészt akár a kormányzat számára is egy visszacsatolást adni a stratégiánkkal ebben a 
kérdésben. Egy gyakorlatilag teljes mintás kérdőíves felmérést végeztünk a magyar 
közoktatási intézményvezetők, illetve pedagógusok körében számos témában, így abban a 
témában is, hogy hogy érzik, a mostani létesítményhelyzetük megfelelő-e, jelen pillanatban 
alkalmas-e arra, hogy akár most, akár a későbbiekben a felmenő rendszerű bevezetéssel 
összhangban kiszolgálja a mindennapos testnevelést mint beavatkozást. Ezek a válaszok igen 
magas számban beérkeztek hozzánk, nagyjából 60 százalékos válaszadási hajlandóság mellett 
kaptuk vissza ezeket a válaszokat az érintettektől - természetesen a stratégia tartalmazni fogja 
ezeket a kimutatásokat.  

Hogyan segíti a testnevelőket a stratégia? Akkor, amikor stratégiáról beszélünk, és 
nem akarom húzni az időt, úgyhogy igyekszem gyorsítani, nemcsak egy dokumentumról 
beszélünk, hiszen ennek a testnevelési stratégiának az első két lépcsője a testnevelés-
szakmódszertani fejlesztés, és a másik beavatkozás pedig, amit még ebben a projektben 
célzunk, az egységes nemzeti tanulói fittségi tesztnek a bevezetése.  

Hogyan tudja átsegíteni a testnevelő tanárokat, a tanítókat? Úgy tudja, hogy adunk 
nekik tankönyvet, segédanyagokat, amelyek az új Nemzeti Alaptantervbe foglalt, új vagy 
megújult köntösbe foglalt tartalmakhoz illeszkednek. A testnevelők jelenleg nem tudják, mit 
kezdjenek számos témával, ami az új Nemzeti Alaptantervben szerepel, ami most 
szeptembertől felmenő rendszerben indul szintén, mit csináljanak azzal, hogy jóga, relaxációs 
technikák, mit csináljanak a kreatív tánc kérdésével. Ezekre ők nem lettek annak idején 
felkészítve, és nem tudunk mást tenni, mint hogy felkészítjük őket, és ennek az egyik nagyon 
kiemelt eszköze az a 7200 pedagógust célzó továbbképzési program, ami a projektünk része.  
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A sporteszközhiányra hogyan jelent megoldást a stratégia: nyilvánvalóan a stratégia 
arra szolgál, hogy felmérje ezen a területen is a helyzetet. Ugyanígy feltettük kérdésként az 
intézményvezetőknek, illetve a pedagógusoknak, hogy hogyan látják az eszközhelyzetet. 
Megjegyzem, más európai uniós projektekben, egyébként már lezajlott programokban vagy 
éppen előttünk álló programokban számos lehetőség nyílik arra, hogy eszközöket 
vásároljanak a közoktatási intézmények, akár sporteszközöket is. Elég, ha csak a TÁMOP 3.-
at vagy 4.-et mondom, vagy egyébként más TÁMOP-os programokat.  

Volt egy olyan kérdés, hogy a stratégia alapján mennyivel több diák tud elutazni a 
versenyekre. A stratégia a testnevelés tématerületét öleli fel, tehát a diákok 
versenyeztetésének a kérdésével nem foglalkozik.  

Arról, hogy mennyi terhet vesz le a szülők válláról: itt alapvetően egy összetett kérdést 
boncolgatunk, és rá is térnék és most már egy csomagban a további képviselői kérdésekre.  
Alapvetően arról, hogy hogyan pozicionáljuk a diáksportot, mi a diáksport, illetve mik az 
előttünk álló feladatok: ha nagyon összefüggéseiben kell hirtelen bemutatnom a testnevelő 
oldaláról a kérdéskört, az úgy néz ki, hogy meg kell hogy oldja a mindennapos testnevelést, 
gyakorlatilag két év múlva már minden évfolyamot érintően, meg kell hogy oldja a 
tehetséggondozási feladatokat, és emellett még meg kellene hogy oldja a szabadidős 
testmozgás megszervezését is. Egész napos iskola került bevezetésre. Látjuk, olvassuk, hogy 
komoly kihívásokkal küszködnek a pedagógusok abban a tekintetben, hogy hogyan oldják 
meg a gyerekek felkészítését, utaztatását, kísérését, a mindennapos testnevelést délelőtt vagy 
délután, tehát az időkeret azért nagyban behatárolja az ő tevékenységüket, így egyébként a 
létesítménykérdést is. Azt azért hadd mondjam el, hogy alapvetően számos lehetőséget látunk 
mi is arra, hogy hogyan lehetne létesítményoldalról például megoldásokat találni. Már 
elhangzott a mai nap folyamán a társaságiadó-kedvezmény mint lehetőség. Itt alapvetően 
arról van szó, hogy aki magas támogatási intenzitással épít sportlétesítményt, annak elviekben 
ingyenesen vagy kedvezményesen biztosítania kellene ezen létesítmények használatát 
diáksport vagy szabadidősport célra. Nyilvánvalóan itt is meg kell találni az egyensúlyt, 
adatbázist kell kialakítani. Megkerülhetetlen a kérdés, hogy tudjuk azt, hogy hol vannak 
létesítményeink, azok kinek a tulajdonában, kinek a használatában vannak, és milyen 
körülmények között, milyen humánerőforrás-támogatással lehet azokat igénybe venni. Ez igaz 
akár a hétvégi, akár hétközbeni kapacitáskihasználtság tekintetében is.  

Minden kérdésre igyekeztem válaszolni. Ha mégis maradt megválaszolatlan kérdés, 
akkor természetesen állunk rendelkezésre.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a beszámolót, illetve a kiegészítéseket. A napirendi pontot 

lezárom. (Jelzésre:) Tessék! 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Csak egy egymondatos kérdés a nem megszavazott 

egyebek napirendi pontban. Mára volt legjobb tudomásom szerint kiírva a Sólyom 
légitársaság meghívása, az elnök úr írt is levelet. Miért maradt el? Mit válaszoltak? Egyre 
zavarosabb a történet, de hivatalosan milyen választ adtak erre a megkeresésre?  

 
ELNÖK: Nem kaptunk semmilyen választ, lemondott az ügyvezető igazgató és 

mindenki, úgyhogy innentől kezdve, azt gondolom, jelen pillanatban nincs hivatalos személy, 
aki… 

 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Semmi gond, ezt csak a jegyzőkönyv kedvéért szerettem 

volna tisztázni. 
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ELNÖK: Mivel nem közpénzből gazdálkodnak, ők döntik el, hogy mit csinálnak, 
egyelőre elnapoltuk ezt a napirendi pontot, erről szeretném tájékoztatni a bizottságot.  

Ha más kérdés nincs, akkor megköszönöm mindenkinek a munkát, illetve azt, hogy 
ilyen türelmesek voltak.  

A bizottsági ülést bezárom. Mindenkinek további jó munkát kívánok! 
Köszönöm szépen.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 12 perc)  
 
 

 

Dr. Bohács Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Morvai Elvira 


