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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének

helyben

Orasiggyűléa Hivatala
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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 91 . §-a alapján bejelentem, hogy írásbeli választ igénylő kérdést kívánok
feltenni Gyurcsány Ferenc gyermek-, ifjúsági és sportminiszter úrnak

„Ki és hogyan képviseli hazánkat Athénban?"

címmel .

Tiszteit Miniszter úr!

1996-ban, az Atlantában megtartott XXVI . Nyári Olimpiai Játékokon Kuncze Gábor
belügyminiszter úr - aki a Horn-kormányzat sportpolitikájáért is felelt a kormányzatban -
saját költségén utazott el az olimpia színhelyére .

Ezzel szemben a 2000-ben, Sydneyben megrendezett XXVIL Nyári Olimpiai Játékokon Orbán
Viktor miniszterelnök úr nagy létszámú delegációval reprezentálta hazánk kormányzatát .
Orbán miniszterelnök úr 2000 . szeptember 26-án érkezett Sydneybe és október 1-jén
távozott az olimpia helyszínéről . Útjára elkísérte Borókai Gábor kormányszóvivő, akárcsak
Rahói Zsuzsa kül- és Jakab János belpolitikai tanácsadó, miniszterelnöki fociedző, valamint a
protokollért felelős Ambrus Jenő . A sporttárcát Deutsch Tamás miniszter, Dénes Ferenc
helyettes államtitkár és Morvai Katalin szóvivő képviselte .

Az olimpia időtartama alatt Magyar Millenniumi Napok címmel hazánkat bemutató és
népszerűsítő rendezvénysorozatot tartottak. Az érdeklődők a Sydney belvárosában
megtartott programokon találkozhattak művészekkel, korábbi olimpiai bajnokokkal és
népművészekkel, köztük kézművesekkel és táncosokkal is, valamint megismerkedhettek a
magyar konyhával és borokkal . A 47 tagú küldöttség tagjai között voltak Fábián László
öttusázó, Földi Imre súlyemelő, Magyar Zoltán tornász, a Cotton Club Singers és a Tátrai
Band, akik méltán reprezentálhatták Magyarországot, ám ez még mindig egy kisebb részét
teszi ki a 47 tagú delegációnak . A Magyar Millenniumi Napok költsége 150 millió forint volt,
amelyet az Országimáza Központ állt. A kérdésre, hogy a FIDESZ egykor kedvelt partnere, a
Happy End Kft. mekkora részét végzi el a munkának, illetve az elvégzett munkáért milyen
díjazásban részesül, Borókai nem tudott válaszolni . Azt viszont elmondta, hogy az

Írásbeli választ igénylő kérdés



Országimáza Központtal kötött keretszerződés érteimében ez legfeljebb 20 százalék lehet . A
Magyar Millenniumi Napoknak alig volt látogatottsága . A rendezvény költségeinek
tetemesebb részét az útiköltség, vízum, biztosítás, szállás, illetve a szállítás tette ki, mindez
összesen hatvan millió forintba került. A terület, helyiség és a színpad bérlése világítással és
a megfelelő technikai eszközökkel 37 millió forintot tett ki . Csaknem húsz millió forintot
költöttek szórólapokra, prospektusokra, plakátokra és más egyéb reklámhordozóra . A
gasztronómiai bemutatókkal kapcsolatos kiadások 13 millió forintra rúgtak, a hostesseknek
és a művészeknek szintén 13 millió foríntot fizettek .

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) által lezárt, az Országimáza Központ 2001-2002-es
tevékenységének vizsgálatáról szóló jelentés számos szabálytalanságra és törvénytelenségre
utaló megállapítást tartalmaz . Az ellenőrzés az Országimáza Központ 13 milliárdos
előirányzata felének felhasználását követte . Ebbe beletartozott a Happy End Kft.-nek
kifizetett összegek 52 százaléka és az Ezüsthajó Kft .-nek juttatott közpénzek 92 százaléka . Az
Ezüsthajót megillette 30 millió forint készenléti díj is, amit azt követően is utalt az
Országimáza Központ, hogy az Állami Számvevőszék indokolatlannak találta a díj kifizetését .
Különösen indokolatlan volt a "rendelkezésre állás" megfizetése a sydneyi olimpia alatt,
amikor a stáb csaknem két hétig Ausztráliában tartózkodott . A sydneyi olimpián
megrendezett magyar kulturális napok médiakampányára, valamint a rendezvény
előkészítésére és lebonyolítására két szerződést kötöttek, mindkettőt a Happy End Kft.-vel,
összesen mintegy 285,2 millió forint értékben. Az első szerződéshez mellékelt költségvetés
aláíratlan, jóváhagyatlan volt, míg a második szerződéshez az Országimáza Központ által
jóváhagyott forgatókönyvet és részletes költségszámítást, valamint a teljesítést egyértelműen
igazoló dokumentumokat a vizsgálat nem talált .

Tisztelt Miniszter Úr!

Fenti információk tudatában tisztelettel kérdezem Öntől :

•

	

Ki és milyen finanszírozásból képviseli a Magyar Köztársaság Kormányát a XXVIII . Nyári
Olimpiai Játékokon?

•

	

Érintik-e a kiutazások a magyarországi adófizetők adóforintjait?

• Előfordulhatnak-e az Athéni Olimpiával kapcsolatban olyan kérdések és problémák, mint
amilyenek egyértelműen megjelennek az előző kabinet olimpiával kapcsolatos
ténykedését illetően?

Kérdéseimre várom megtisztelő válaszát .

Budapest, 2004 . június 30 .

Zuschlag .7 nos
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