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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 37 perc)

Az ülés megnyitása

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszöntöm képviselőtársaimat. Kérem, foglalja el mindenki a helyét! A jelenléti ív alapján
megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.

A napirend elfogadása

Érkezett egy bizottsági módosító javaslat a 25. órában a sporttal összefüggő egyes
törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz. Jelen van Csizi Péter képviselő úr, aki az
előterjesztőket képviseli. Képviselő úr, megkérem, szíveskedjék indokolni ezt a sokadik
órában érkezett módosító javaslatot, különösképpen azt, hogy végül is miért nem kell az, ami
nem kell az előterjesztésben. (Jelzésre.)

Bocsánat, elkövettem a szokásos hibámat, nem szavaztattam meg a napirendi ajánlást.
Ebben szerepel a sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat és
az egyebek. Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a napirendi javaslatot. (Szavazás.)
Köszönöm szépen.

A sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló, önálló képviselői
indítványként benyújtott törvényjavaslathoz beérkezett bizottsági módosító javaslat
megvitatása

Akkor most megadom a szót Csizi Péter képviselő úrnak.

CSIZI PÉTER (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. A módosító javaslat
a mindennapos testnevelés órára vonatkozik, és az előterjesztők elfogadják a szakbizottság
azon véleményét, hogy bár mindannyian egyetértünk a mindennapos testnevelés
bevezetésének szükségességével, ezt lehetett hallani mind az általános, mind a részletes
vitában, ugyanakkor a szakmai bevezetéshez még egy kis idő kell. Arra kérte az oktatási
bizottság az előterjesztőket, hogy szeptemberben, a parlamenti munka megkezdését követően
egy konferenciát hívjunk össze, ahová mind az oktatási, mind a sportszakma részéről minden
érintett szereplőt meghívunk. Ezáltal szélesebb szakmai támogatottsággal tudja majd a
parlament a mindennapos testnevelést elfogadni.

Mi a magunk részéről ezt a módosító javaslatot előterjesztőkként befogadjuk úgy,
hogy egy szeptemberi konferenciát követően, az ősz folyamán a parlament ismételten dönthet
majd erről a mindannyiunk számára fontos kérdésről. Ennek kérem most is a támogatását.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Úgy látom, a kormány részéről nincs jelen senki,
ezért megkérdezem a bizottság tagjait, kinek van kérdése vagy véleménye az előterjesztőhöz.
Szekeres Imre úr, parancsoljon!

DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Tisztelt Bizottság! Ez egy elég meglepő fordulat.
Hiszen a benyújtott törvényjavaslat egyetlen érdemi, sporttal kapcsolatos része, már ami nem
a költségvetési és finanszírozási ügyekre vonatkozik, ehhez köthető. Nyilván, amikor
előterjesztették, ezeket a szempontokat végiggondolták az előterjesztő képviselők és a
bizottságok is, úgyhogy most eléggé fura helyzet áll elő. Ez olyan helyzet, mint amikor egy
nyalókát odaadnak, és amikor az összes többi megvan, azt kiveszik az emberek szájából. Így
nem tudjuk támogatni ezt a bizottsági javaslatot, ennek így nincs értelme. Ha eddig
mindennap mindenki elmondta, hogy ez tényleg, a testnevelés szempontjából helyes, akkor



- 7 -

teljesen érthetetlen, ahogy az elnök úr is mondta, hogy a 25. órában hirtelen
koncepcióváltozás következik be.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Pósán képviselő úr!

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Szeretném egy kicsit
részletesebben megvilágítani ezt a javaslatot, már csak azért is, mert alelnökként az én
aláírásom szerepel rajta. Ezt a részét az előterjesztésnek, ami az iskolai tanórák szintjén kezeli
a sportot, az oktatási bizottságban, pártállástól függetlenül, kellő szakmai kétely övezte.
Mármint, hogy ezt most meg tudjuk-e valósítani. E tekintetben egy véleményen volt Pokorni
Zoltán és Hiller István. Ezt csak azért mondom, hogy ha Szekeres képviselő úr furcsállja a
dolgot, akkor én is furcsállom, hogy önök között sincs párbeszéd ezek szerint. Szakmai
szempontból az oktatási bizottságban megfogalmazódott a kezdetektől az, hogy több
egyeztetést igényel ez a része, akár pedagógus szervezetekkel, akár szülői szervezetekkel.
Ebből a szempontból pedig az előterjesztői oldal, kellő bölcsességet tanúsítván, méltányolta
ezt a felvetést. Azt hiszem, így járunk el helyesen. Tisztelettel kérem, hogy a bizottság
támogassa ezt. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Vágó Gábor képviselő úr következik.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Csak szeretném jelezni, hogy éppen ez volt az a pont, ami
miatt tartózkodtam az előző kapcsolódó módosító javaslatoknál, és tényleg csak örömmel
tudom azt nézni, ahogy a kormánytöbbség belátta, hogy nem biztos, hogy ez most átvihető.
Inkább a kellő szakmai megalapozást és a hosszabb bevezetési idővel járó törvénymódosítást
választották. Az LMP csak támogatni tudja ezt a javaslatot, hiszen a kormánytöbbség, ahogy
Pósán úr is mondta, ez ügyben kellő bölcsességet mutatott. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e még valakinek észrevétele? Boldvai
képviselő úr, aztán Tukacs képviselő úr.

BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Örömmel hallottam Pósán
képviselő úr azon szakmai álláspontját, hogy az oktatási bizottságban egyetértés volt Pokorni
és Hiller képviselőtársam között ebben a kérdésben. Ennek nyomvonalán szeretném azt
javasolni, hogy a benyújtott törvényjavaslatuk maradékát is vissza kellene vonni. Ugyanis a
véleményünk az volt, hogy megalapozatlan, hatástanulmány nélküli, és csak zárójelben
jegyzem meg, a kialakult gazdasági helyzetben nem éppen ez az elsődleges kérdés. Tehát
ebben a történetben, ha ekkora önök részéről az empátia, és mutatnak együttműködési
készséget az ellenzék által felvetett kifogásokkal kapcsolatban, akkor azt kérem, javaslom és
tanácsolom önöknek, hogy a maradékát is vonják vissza ennek a javaslatnak. Mert lehet látni,
hogy az a korábbi ellenzéki felvetés, amit megfogalmaztunk, hogy nem végiggondolt, nem
készült hozzá hatástanulmány, igazából nem tudják, hogy mit akarnak, pontosabban tudják,
mert a korábbi híreknek megfelelően a magyar futball finanszírozását adókedvezményen
keresztül megoldják, beigazolódott. De azt hiszem, hogy ebben a mezőben talán egy kicsit
visszafogottabban és átgondoltabban kellene az elkövetkezendő időszakban törvényt alkotni.

ELNÖK: Köszönöm. Balla György képviselő úr!

BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden, én is az
átgondoltságról és a visszafogottságról szeretnék beszélni, különösen Szekeres képviselő

úrnak. Egy kicsit visszafogottabb bírálatot szeretnék hallani, mert 8 éven keresztül még ilyen
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javaslat sem fogalmazódott meg. Most egyszerűen azt látom, hogy a képviselők nagy
többsége is támogatja, és fontosnak tartja a mindennapos testnevelés bevezetését. Felmerült
néhány szempont, amit még jó lenne alaposabban értékelni, ezért az előterjesztők elfogadták,
hogy egy későbbi időpontban, szeptember-októberben kerüljön erre sor. Hogy ezt miért nem
lehet támogatni, nem tudom. A magam részéről természetesen támogatni fogom.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tukacs István képviselő úr!

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Mindent lehet
támogatni, ami egy átgondoltabb, kiérleltebb törvényjavaslatot eredményez. Csak az a baj,
hogy ennek a törvényjavaslatnak a benyújtás pillanatában sem volt semmi egyéb értékes
része, mint az, hogy az általános iskolákban, az alapfokú oktatásban, a közoktatásban legyen
mindennapos testnevelés. A helyzet azonban az, hogy a pedagógus szakma ebben a kérdésben
jelentősen megosztott, ha szakmai vitákat akarunk itt lehetőség szerint modellezni, és közel
sem annyira egységes, mint amennyire Pósán képviselőtársam céloz arra, hogy Hiller és
Pokorni képviselő urak mély egyetértésben szavaztak a halasztásról.

A pedagógus szakma azért megosztott ebben a kérdésben, mert a bölcsészek, a
természettudományokat oktatók nyilvánvalóan ennek a változtatásnak ellene fognak menni, és
minden lobbyképességüket arra fogják mozgósítani, hogy ne így történjen. Aki egy kicsit is
látott már iskolát belülről, szülőként vagy pedagógusként, egészen biztos lehet ebben. Ezért
tehát tartok tőle, hogy a javaslat egyetlen értékes eleme el fog veszni, mert ki fog derülni
ezekben a "szakmai vitákban", ahol nem a testnevelők fognak ott ülni, hanem mások, hogy a
javaslat bevezethetetlen, megvalósíthatatlan, és egyébként egy sor technikai körülmény miatt
nem is működne még törvénnyel sem. Tehát annak az aggályomnak akarok hangot adni, hogy
ez az őszre való halasztás azt fogja eredményezni, hogy a pedagógus szakma és
érdekképviselet, főleg az utóbbi, nem fogja támogatni ezt a javaslatot. Nem fogja támogatni
azért, mert az iskolákon, intézményeken belül ez nagy feszültséget okoz, mert bizonyos
óraszámok túlterjeszkednek a testnevelés oldalán.

Ha pedig az előterjesztők úgy gondolják, hogy párbeszédet akarnak folytatni, annak jó
lenne vonatkoznia a javaslat más részeire. Ezért támogatom Boldvai képviselőtársam
javaslatát, hogy az előterjesztők mondják azt, hogy visszavonják az egészet. Hiszen nagyon jó
lenne hallani például a pedagógusokat érintő kérdéseken túl mindazon sportegyesületek,
szakági szövetségek, sportban jártas finanszírozók véleményét, akik egyébként komoly
megfontolásokat fűznének ehhez a javaslathoz. Akár abban a tárgykörben is, hogy miért pont
ezek a sportágak szerepelnek benne, hogy felelevenítsem ezt a vitát, akár abban a
tárgykörben, hogy ez-e a finanszírozás normális módja egy nem normális időszakban. De
most nem akarom megnyitni a vitának ezt a részét. Magam is amellett lennék és támogatnám
azt, ha az előterjesztők azt mondanák, hogy az egész javaslatot egy alaposabb szakmai vitának
vetik alá. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Arnóth Sándor!

ARNÓTH SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Képviselőtársaim! Ez a dolog egyre inkább kezd a magyar futballhoz hasonlóvá válni, amihez
köztudottan legalább 10 millióan jól értünk ebben az országban. De ez nem így van. Van
néhány jogszabály, amit ha figyelembe veszünk, akkor mindjárt egyenesebben látunk. A
történet lényege az, ha szeptemberben be akarunk valamit vezetni egy iskolában, akkor arról
legkésőbb áprilisban dönteni kell. Ha az a helyzet, hogy valamit be akarok vezetni, akkor az a
feladatom, hogy azt megfelelőképpen készítsem elő. Ez az egyik része a dolognak.
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A másik, hogy az elmúlt évek gyakorlata nem volt jó. Nem volt jó, ugyanis nagyon
sok tantárgyi csoportot meggyengítettek, ahogy tisztelt képviselőtársam is mondta. Például
hogyan lehet egy olyan intézményben tanítani, ahol, mondjuk, hetente van egy biológia óra,
és ha egy iskolai rendezvény vagy kirándulás miatt az elmarad, akkor két hét múlva találkozik
a gyerekkel ugyanazon az órán. Itt meghalt a történet. De ugyanígy rámentek a
készségfejlesztésre, ami azért fontos egy iskolában, mert az nevel. Azok tanítanak, ezek meg
nevelnek, úgy, mint a munkára a gyakorlati vagy technikai foglalkozás, ki mire emlékszik.
Vagy éppen a testnevelés óra, ami minden szempontból nevel.

Na most, ha bármiféle dolgot bevezetünk az iskolában, a technika órát, a testnevelést,
akkor annak helye és ideje van abban a pillanatban, ahogy erre lehetőség van. Ott nem értünk
egyet, és talán itt van egyfajta megosztottság az együttgondolkodók között, hogy igenis a
gyereket lehet olyan feltételek között, például testnevelési tantermek híján is tornáztatni,
illetve elfoglalni, amelyek különösen a kistelepüléseken nem éppen adottak. Lehet. Úgy
hívják, hogy tömegsport. Ez lehet délutáni testnevelés, bármi, csak mozogjon a gyerek. Mert
hihetetlenül sok sikerélményt ad egy gyereknek. Be kell vezetni a mindennapos testnevelést,
higgyék el, mert nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb lesz a gyerek. Minden más dolog csak
tévútra vezet. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e még észrevétel? (Nincs jelentkező.)
Nincs. Megadom a szót Csizi Péter úrnak reagálás céljából.

CSIZI PÉTER (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Több, egymástól
független statisztika is kimutatja, hogy ma a magyar társadalom 70 százaléka egyáltalán nem
mozog. Azt hiszem, ez az adat is jól mutatja, hogy egy kormánynak minél hamarabb lépnie
kell annak érdekében, hogy a fiatalok, a gyermekek, akik később majd felnőttekké válnak,
ezen a statisztikán javítsanak, hiszen az egészségügynek és az egészségügyi finanszírozásnak
is egyenes velejárója, ha egy társadalom sokat sportol. Ennek az alapja a mindennapos
testnevelés. Egyetértünk a szakbizottság felvetésével, hogy szeptemberben még tárgyaljuk át,
és egy szakmai alapokon nyugvó bevezetése legyen ennek az elképzelésnek.

Ez a törvényjavaslat azonban nemcsak a mindennapos testnevelésről szól. Számos más
helyszínen lehet még segíteni a fiatalok mozgását, többek között a sportegyesületeknél is, az
ösztönzés erre mutat. Tehát az, amit az MSZP képviselői állítottak, hogy csak a mindennapos
testnevelés óra bevezetése ennek a törvényjavaslatnak a fő célja, azt mutatja, hogy ők nem
olvasták el a törvénymódosítás többi részét. Hiszen itt a foci finanszírozását hallottuk.
Nagyon jól tudja a többi képviselőtársam, akik elolvasták az előterjesztést, hogy öt látvány
csapatsportról beszélünk, olyan öt látvány csapatsportról, ahol egyébként nagyon magas az
utánpótlás száma. És azt is tudjuk, hogy ha ezek a látvány csapatsportok nem tudják
finanszírozni, márpedig ha ez az elképzelés nem valósul meg, nem fogják tudni finanszírozni
a jövőben a munkájukat, akkor az utánpótlás-nevelésben is komoly gondok lesznek. És ez az
általam említett statisztikákat a továbbiakban rontani fogják.

Tehát rengeteg szálon kell továbbmenni, több törvénymódosítás szükséges ahhoz,
hogy a mozgás általános legyen Magyarországon. Ennek egyik pontja a mindennapos
testnevelés óra, ahol most elfogadjuk a szakbizottság felvetését, és vissza fogunk térni vele az
ősz folyamán.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ügyrendi hozzászólást kíván tenni Tukacs István
képviselő úr. Tessék!

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Az ügyrendi hozzászólásom tárgya az lenne, hogy
járuljon hozzá a bizottság, hogy a jegyzőkönyvbe pontosan kerüljön bele a véleményünk, ami
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azt tartalmazza, hogy nem azért született a törvényjavaslat, hogy a mindennapos testnevelés
bevezetésre kerüljön. Ezt tudjuk. Nem is állítottuk, hogy ezért, csak azt, hogy számunkra ez a
legértékesebb eleme ennek a törvényjavaslatnak. Ezért kértem az ügyrendi lehetőséget, elnök
úr, hogy ez a vélemény pontosan kerüljön a jegyzőkönyvbe. Sejtésem szerint ennek nem sok
hozadéka van.

ELNÖK: Hargitai János képviselő úr!

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP): Szó szerinti jegyzőkönyv készül minden bizottsági
ülésen, tehát enélkül a megjegyzés nélkül is így lett volna. Ennek a megjegyzésnek
természetesen semmifajta ügyrendi jellege nem volt - mielőtt ügyrendi vitát nyitnánk róla.
(Tukacs István: Nem jó, hogy az előterjesztő interpretálja azt, amit mondtam. Erről van szó. -
Babák Mihály: Benne van a jegyzőkönyvben.)

ELNÖK: Úgy értem a felvetéseket, hogy az ügyrendi javaslatról nem kell szavaznunk.
Képviselő úr, kívánja, hogy szavazzunk? (Jelzésre.) Nem kívánja. Köszönöm szépen. Az
ügyrendi megjegyzést tudomásul vettük, a jegyzőkönyv dupla legitimitással fog elkészülni,
bár azt gondolom, önmagában is rögzítette volna. De kétszer ad, ki gyorsan ad.

A napirendi pont lezárása

Akkor a szavazás következik. Megkérdezem a tisztelt bizottságot, ki ért egyet az
oktatási, tudományos és kutatási bizottság módosító javaslatával, amit itt Csizi Péter úr
képviselt és indokolt. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tizenkilenc. Aki
nem? Három. Tartózkodott? Egy. A bizottság tehát a módosító indítványt támogatja.

Az ülés bezárása

Tisztelt Bizottság! Az ülésünket berekesztem. Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 58 perc.)

Dr. Nyikos László
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


