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Napirendi javaslat

1. A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
törvényjavaslat (T/1062. szám)
(Általános vita)

2. Az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetése
végrehajtásának ellenőrzéséről (T/1062/1. szám)

3. Tájékoztató a Nemzeti Sportszövetség stratégiájáról és a 2017. évi SportAccord
világjátékok pályázatról

4. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Bánki Erik (Fidesz), a bizottság elnöke
Zakó László (Jobbik), a bizottság alelnöke

Zakó László (Jobbik), a bizottság alelnöke
Hadházy Sándor (Fidesz)
Horváth László (Fidesz)
Kovács Péter (Fidesz)
Törő Gábor (Fidesz)
Vincze László Mihály (Fidesz)
Bús Balázs (KDNP)
Hoffmann Pál (KDNP)
Pál Béla (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP)
Szilágyi György (Jobbik)
Kukorelly Endre (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Szalay Ferenc (Fidesz) Bánki Eriknek (Fidesz)
Becsó Zsolt (Fidesz) Vincze László Mihálynak (Fidesz)
Kovács Ferenc (Fidesz) Törő Gábornak (Fidesz)
Lasztovicza Jenő (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz)
Horváth András Tibor (MSZP) Pál Bélának (MSZP)
Horváth László (Fidesz) megérkezéséig Bús Balázsnak (KDNP)
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Meghívottak részéről

Hozzászóló(k)

Dr. Somogyi Andrea osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Marosi István osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dr. Gémesi György elnök (Nemzeti Sportszövetség)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 9 perc)

Elnöki megnyitó

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Hölgyeim és Uraim! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Sport- és turizmusbizottság mai
ülésén! Remélem, hogy képviselőtársaimnak és a vendégeknek is jól telt a nyár. Sajnos kicsit
rövidebb volt a kelleténél, de ez ellen nem tudunk mit tenni, túl hosszú volt a parlament
rendkívüli ülésszaka, és ezért a képviselőknek kevés ideje maradt arra, hogy nyári
élményekkel és jó érzéssel töltődjenek; reméljük, hogy a kampány hátralévő része erre még
majd alkalmat kínál valamennyiünk számára. Országjárás tekintetében mindenképpen lesz
alkalmunk arra, hogy elmerüljünk a hazai turizmus rejtelmeiben.

Képviselőtársaim megkapták a mai ülésre szóló meghívót. Kérdezem, hogy a
napirendi pontokhoz képest van-e kiegészítésük, egyéb javaslatuk. (Nincs jelentkező.)

A napirend elfogadása

Amennyiben nincs, akkor kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja a mai ülésünk
napirendjét. Aki elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Ellenvélemény? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Nincs jelentkező.)

Egyhangú a döntés.
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottsági ülésünk határozatképes, így

megkezdjük munkánkat.

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
törvényjavaslat (T/1062. szám)

Az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetése
végrehajtásának ellenőrzéséről (1062/1. szám)

Az 1. napirendi pontunk a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat, illetve az ehhez kapcsolódó állami számvevőszéki
jelentés megtárgyalása.

Köszöntöm a bizottsági ülésen Somogyi Andrea osztályvezető asszonyt és kollégáit,
illetve Holé Sándorné igazgatóhelyettest és kollégáit az Állami Számvevőszék részéről!
(Rövid technikai szünet.) Gondolom, hogy sikerült a technikai problémát kiküszöbölni.

Megadnám a szót első körben a Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében
Somogyi Andreának, utána pedig az Állami Számvevőszék részéről Holé Sándorné
igazgatóhelyettes asszonynak. Önöké a szó, hölgyeim.

Dr. Somogyi Andrea szóbeli kiegészítése

DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen.
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Akkor a korábbi gyakorlatnak megfelelőn egy nagyon
rövid összefoglalót tartanék a 2009. évi folyamatokról, a sportfolyamatok bemutatását
szolgáló pár rövid gondolatot mondanék, és ha megengedik, akkor a kollégám ugyanezt tenné
a turizmus vonatkozásában is.

A 2009. évi zárszámadási törvényjavaslat az államháztartási törvény előírásainak
megfelelően került benyújtásra; az államháztartási törvény szerint az Állami
Számvevőszéknek július 30-áig kell átadni. Ezt megtette a kormány, illetve a
Nemzetgazdasági Minisztérium az Állami Számvevőszéknek biztosította az ellenőrzést.
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Augusztus 31-ig szükséges, hogy a kormány benyújtsa a zárszámadási törvényjavaslatot az
Országgyűlésnek: ez is határidőben megtörtént. Magával a 2009. évi folyamatokkal
kapcsolatban szeretném jelezni, hogy a tervezetthez képest a gazdasági válság mélyebben
alakult, ezért a kitűzött hiánycél is jelentősen módosult: az eredeti 2,8 százalék helyett
3,9 százalék lett az államháztartás hiánya. A kormány az eredeti hiánycélt többször
módosította. A módosítás lépései közül kiemelnék néhányat: zárolás történt a központi
költségvetés fejezeteinél, átalakították a lakástámogatási rendszert, a tizenharmadik havi
nyugdíj második részének visszavonására került sor, a családi pótlék nem emelkedett
szeptember 1-jétől, illetve a táppénzszabályok kerültek szigorításra. Az államháztartás bruttó
adóssága 17 ezer 734,5 milliárd forintot, az eredeti előirányzatot meghaladóan 18 ezer
964,9 milliárd forintot tett ki az év végére. A sport- és szabadidős tevékenységgel
kapcsolatban jelezném, hogy magán a funkcionális előirányzaton 20,5 milliárd forint állt
rendelkezésre kiadási előirányzatként, melynek nagy része az Önkormányzati
Minisztériumban állt rendelkezésre 19,4 milliárd forint kiadásban.

A korábbi évek programjai folytatódtak, így a szabadidősport támogatása, a
versenysport-támogatás, illetve az utánpótlás-nevelési feladatok. A PPP-konstrukcióban
létesülő tanuszodák, illetve tornatermek finanszírozása is megtörtént. Kiemelném, hogy a
kedvezőtlen árfolyam alakulása miatt a kormány az általános tartalék terhére 1 milliárd
62,9 millió forintot biztosított a Forma 1 Magyar Nagydíj jogdíjának kifizetéséhez az eredeti
előirányzathoz képest. Köszönöm szépen.

Marosi István szóbeli kiegészítése

MAROSI ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. A turisztikai
célelőirányzat 2009. évi alakulásáról fogok néhány gondolatot elmondani. A költségvetési
törvény szerinti eredeti előirányzat 6,3 milliárd forint volt 2009-ben, amiben történtek
meglehetősen érdemi változások év közben: körülbelül 102 millió forinttal növekedett az
előirányzat. Ennek legnagyobb része egy meghiúsult pályázat kapcsán visszafizetés volt -
 100 millió forint -, a kisebb részét pedig, 2 millió forintot a Közlekedési Minisztériumból
kaptuk a „Virágos Magyarországért” program megvalósítására. Ezzel szemben egy körülbelül
720 millió forintos csökkenés áll. Ennek döntő része az év első negyedévében történt
zárolásoknak tudható be. Ez két körben, januárban és márciusban történt: előbb 100, majd
600 millió forint. Így alakult ki ennek a kettőnek az egyenlegéből az, hogy a turisztikai
célelőirányzat valójában 5,7 milliárd forint volt a tavalyi évben.

Ahogy az utóbbi években már a bizottsági tagok is láthatták, ennek döntő részét,
mintegy 80 százalékát a nemzeti turisztikai marketingtevékenység támogatása tette ki,
körülbelül 4,5 milliárd forinttal gazdálkodhatott az ezért felelős állami vállalat, a Magyar
Turizmus Zrt. 2009-ben, ezen kívül körülbelül 680 millió forintot fordítottunk támogatási
programokra. Szintén az utóbbi évek tendenciájának megfelelően ezt nagyrészt
rendezvénytámogatások teszik ki: a Nemzeti Kulturális Alappal közösen nagyrendezvény-
pályázatot működtetünk, évről évre támogatjuk a Budapesti Tavaszi Fesztivált, 2009-ben a
Balaton Fejlesztési Tanáccsal közösen egy kisebb léptékű, 100 millió forint keretű pályázatot
írtunk ki a Balaton régióban, illetve volt két kisebb, 20-20 millió forint keretű pályázatunk
esélyegyenlőség, illetve fogyasztóvédelem témában. A maradék 8 százalékot - ez körülbelül
450 millió forint - pedig saját kutatásaink, stratégiáink elkészítésére, illetve a korábban
elkészült stratégiák végrehajtásával összefüggő feladatokra, valamint a turisztikai
célelőirányzat kezelésével kapcsolatos feladatokra fordítottuk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, osztályvezető úr. Átadnám a szót az Állami
Számvevőszéknek. Igazgatóhelyettes asszony, öné a lehetőség a szóbeli kiegészítésre.
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Dr. Holé Sándorné szóbeli kiegészítése

DR. HOLÉ SÁNDORNÉ igazgatóhelyettes (Állami Számvevőszék): Köszönöm.
Szeretném bemutatni a kolléganőmet, Séra Andrásné főtanácsadó asszonyt, aki a fejezeti
kezelésű előirányzatok ellenőrzése keretében ellenőrizte a sport és a turisztikai
célelőirányzatokat, így a konkrét ellenőrzési tapasztalatok és megállapítások az ő munkájához
kötődnek. Az ÁSZ ellenőrzésének célja a zárszámadási törvényjavaslat megbízhatóságának
értékelése volt abból a szempontból, hogy a törvényjavaslat valóban hűen tükrözi-e a
pénzügyi folyamatokat. A zárszámadási ellenőrzés a többéves gyakorlatunknak, törvényi
kötelezettségünknek megfelelően szabályszerűségi és megbízhatósági ellenőrzés, ugyanakkor
nem volt célunk a költségvetés végrehajtásának célszerűségi, eredményességi szempontból
való értékelése. Az ellenőrzésünk keretében teljes körűen ellenőriztük az alkotmányos
fejezetek, a fejezeti jogosítvánnyal rendelkező költségvetési címek, a fejezetek igazgatási
címei, a fejezeti kezelésű előirányzatok beszámolóit, valamint a központi költségvetés
közvetlen bevételeinek és kiadásának az elszámolásait. Az ellenőrzésünk a korábbi évekhez
képest szűkebb körre terjedt ki, ugyanakkor az ellenőrzést a fejezeti, illetve minisztériumi
költségvetési ellenőrzési részlegek belső ellenőreinek munkájával végeztük, így a belső

ellenőrök valójában a Számvevőszék módszerének megfelelően végezték el ellenőrzési
feladataikat. Erre igény szerint még a későbbiekben kitérek, ha szükséges.

Az ÁSZ mindenekelőtt kritikával illette a törvényjavaslat dokumentumának
összeállítását, hiszen igaz, hogy a törvényjavaslat normaszövegei és a mellékletek
összhangban állnak egymással, azonban évek óta kifogásoljuk azt, hogy ez a rendkívül
szerteágazó, több kötetes dokumentum nem biztosítja az átláthatóságot, az évek közötti
összevethetőséget, és nehéz vagy szinte lehetetlen választ kapnunk a számok tengerében a
kitűzött célok, meghatározott előirányzatok felhasználására vonatkozóan, hogy vajon ezek
teljesültek-e, illetve milyen mértékben teljesültek. Ezen mindenféleképpen változtatni kell, túl
kell lépni ezen a többéves gyakorlaton.

A zárszámadás általános indoklása ugyanakkor - pozitívumként említjük meg - első
alkalommal ad számot a költségvetés követelésállományának alakulásáról és a változások fő

okairól, amit évek óta hiányoltunk. Ez most teljesült, azonban a többéves
kötelezettségvállalások bemutatását még a továbbiakban is hiányoljuk. Nem tudom, mennyire
tartanak igényt rá, de esetleg nagyon röviden felvázolnék néhány adatot, tényt a zárszámadási
törvényjavaslatból, mert a gazdasági minisztériumos kolléganőnk is már említette, hogy a
költségvetés hiánya 10 százalékkal meghaladta… – ezt nem említette, de a központi
költségvetés 2009 évi hiánya 10 százalékkal meghaladta a módosított hiány összegét. A
kialakulásához hozzájárult az egyensúly szempontjából meghatározó jelentőségű
előirányzatok teljesítésének lemaradása, és az előirányzatokhoz viszonyítva különböző
mértékű eltérések mutatkoztak ezen a téren.

A hiány alakulására ugyanakkor csökkentően hatott az, hogy a kormány
101,2 milliárdot zárol, valamint a 2009. évre vonatkozó 500 milliárd forintos, illetve azt
meghaladó maradványtartási kötelezettség, ami csak úgy megjegyzem, hogy a következő
évben viszont ez már korántsem alakulhat ilyen kedvezően. Az adóbevételek is elmaradtak a
prognosztizált folyamatoktól, mégpedig 415,6 milliárd forinttal a tervezett összegtől.
Szeretném megjegyezni, hogy az ÁSZ a makrogazdasági folyamatok kockázataira több éven
keresztül felhívta a figyelmet, és így például az adóbevételek bizonytalanságait magas
kockázatúnak vélték eddig, és sajnos a mi minősítésünk, illetve értékelésünk igazolódott be,
így az adóbevételek 685,4 milliárd forinttal maradtak el a tervezettől. Mindezek az általános
forgalmi adó és a jövedéki adóból származó bevételek elmaradásából származtak. A kiadási
tételek ugyanakkor meghaladták az előirányzatot, és a költségvetési szervek és a fejezeti
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kezelésű előirányzatok kiadásai például 365,7 milliárd forinttal haladták meg a tervezettet. A
kincstári kör finanszírozása ugyanakkor biztosított volt, azonban az államháztartás
finanszírozási igénye kedvezőtlenebbül alakult az egyes finanszírozási tervekben szereplő
adatokhoz képest, így a kincstári kör nettó finanszírozási igénye közel 80 milliárd forinttal
haladta meg az előirányzatot.

A központi költségvetés bruttó adóssága is növekedett, közel 5 százalékkal volt
magasabb az előző évinél. Az adó-, illeték hátralékállománya 2009-ben szintén tovább
emelkedett, megduplázódott, ami szintén kedvezőtlenül hatott a költségvetési szervek
finanszírozási helyzetére is, azonban a likviditási problémák 2009-ben átmeneti likviditási
problémaként jelentkeztek. A nemzetgazdasági elszámolások kiadási és bevételi
előirányzatainak teljesítési adatait - az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások,
valamint a lakástámogatások kivételével, amelyeket korlátozott minősítéssel láttunk el -
 megbízhatónak minősítettük. Az állami vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások esetében, bár
volt változás is, azonban kedvezőtlen változások is tapasztalhatók, és valójában nem történt
előrelépés, úgyhogy az MNV Zrt. esetében továbbra sem rendelkezett az állami vagyon
tételesen alátámasztott, állami részesedések aktualizált értékét tartalmazó szabályos, pontos és
teljes körű nyilvántartással. A központi költségvetés tartalékainak felhasználása is kritikát
érdemel, hiszen az általános tartalék felhasználásánál megállapítottuk, hogy ezek közel
60 százalékát kitevő mértékben az Áht. előírásaitól eltérően olyan feladatok finanszírozására
kerültek a fejezetekhez átcsoportosításra, amelyek nem minősülnek előre nem látható vagy
nem valószínűsíthető kiadásoknak, tehát valójában nem volt célszerű vagy szabályszerű ezek
felhasználása.

Még megemlíteném a helyi önkormányzatok költségvetési kapcsolataival összefüggő
ellenőrzési tapasztalatainkat, amelyeket most nem vizsgáltunk olyan mélységben, mint a
korábbi években, tehát nem jelent meg külön kötetben az önkormányzati ellenőrzés - ez
jogszabályváltozásból is ered -, ugyanakkor a támogatásokat, a helyi kisebbségi
önkormányzatokat, többcélú kistérségi társulásokat megillető támogatások és hozzájárulások
előirányzatait a költségvetési törvény 1. számú mellékletében a IX. számú fejezet tartalmazza,
és valójában ezt ellenőriztük.

Az ÁSZ-ellenőrzésnél elsősorban a központi költségvetések költségvetési területre
megállapítható, hogy a lefolytatott pénzügyi szabályszerűségi vizsgálataink során a központi
költségvetés fejezeteinek kiadási főösszege 53,1 százalékát tudtuk most átfogni az
ellenőrzéseinkkel, és az ÁSZ 52 pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzést végzett; mint
említettem, az igazgatási címeknél teljes körű volt, a fejezeti kezelésű előirányzatoknál
szintén. Az 52 pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzésből 39 beszámolót fogadtunk el,
26 esetben azonban ezek közül figyelemfelhívó megjegyzést tettünk, ami azt jelenti, hogy
voltak olyan szabálytalanságok a gazdálkodás folyamán vagy a szabályozottság során,
amelyek ugyan nem befolyásolják a beszámoló megbízhatóságát, azonban a javításukra
mindenféleképpen fel kell hívni a figyelmet.

10 esetben adtunk korlátozott véleményt, ami már azt jelenti, hogy a beszámoló
bizonyos területei nem felelnek meg a szabályszerűségi követelményeknek. Ezeket
természetesen a megfelelő helyeken értékeltük is, de nem említettem - bár akik már régebben
tagjai a bizottságnak, tudják -, hogy két kötetből áll az ÁSZ munkája: az első a jelentés, ahol a
főbb megállapításaink vannak, a második kötet a függelék, ami tartalmazza mindazokat a
fejezeti indokolásokat is, ami alapján minősítettük a beszámolók megbízhatóságát. Három
intézmény esetében utasítottuk el a beszámolót, mégpedig a Közbeszerzések Tanácsa, az
FVM, tehát a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezeti kezelésű
előirányzatainál és a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ beszámolóját
utasítottuk el. Ez azt jelenti, hogy olyan mértékű szabálytalanságok fordultak elő, amelyek
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kihatásai már meghaladják a kiadási főösszeg 2 százalékát, és így a beszámoló már nem nyújt
megbízható, valós képet a pénzügyi helyzetről és a gazdálkodásról.

Mint említettem, több fejezet, illetve minisztérium - pontosan tizenkét minisztérium -
 ellenőrzési szervezete vállalta, hogy az ÁSZ ellenőrzéseit kiegészítve elvégzik a saját
irányításuk alá tartozó ellenőrzéseket. Összességében 63 ellenőrzést terveztek, ebből 59
valósult meg, és természetesen az ÁSZ módszertanát követve minősítették, értékelték a
beszámolók megbízhatóságát, amik egyébként a jelentésünk külön mellékletében szerepelnek.
Így talán figyelemreméltó lehet az önök szempontjából a NUSI beszámolója. A NUSI
beszámolóját tavaly a Számvevőszék elutasította, felelősségre vonást is javasoltunk. Ezt
követően, szerintem dicséretes módon, az Önkormányzati Minisztérium megkülönböztetett
figyelmet fordított ennek ellenőrzésére: egyrészt ellenőrizte az intézkedési terv végrehajtását,
mivel az ÁSZ által feltárt szabálytalanságokra egy nagyon alapos intézkedési tervet dolgozott
ki a minisztérium és a NUSI vezetése, akkor még közösen. Ezt ellenőrizte egyrészt a
minisztérium belső ellenőrzési egysége, másrészt pedig elvégezte azt a pénzügyi
szabályszerűségi ellenőrzést a beszámoló megbízhatóságára vonatkozóan, ugyanolyan
módszerrel, mint ahogy tavaly a Számvevőszék. Egyet javult, egyet lépett elő a NUSI, tehát
most már nem elutasítást, hanem korlátozott véleményt kapott az ÖM belső ellenőrzési
egységeinek munkája alapján; nyilván ezek szerint itt még azért vannak javítandó feladatok a
NUSI, illetőleg a sportcélú pénzeszközökkel való gazdálkodás és a felhasználás területén.

Megemlíteném még az Európai Uniótól származó források felhasználását. Az Európai
Unióból származó, költségvetésben megjelenő és a költségvetésen kívüli tételek együttesen
1178,1 milliárd forintos összege több mint ötszörösen meghaladta a hazai befizetési
kötelezettség összegét, a költségvetésben megjelenő európai uniós források ugyanakkor
elmaradtak a tervezettől, a központi költségvetési eszközök felhasználása azonban túllépte a
tervezett előirányzatot, ami kockázatot jelentett a költségvetés teljesítésének szempontjából,
hiszen ez hiánynövelő tényező lehet. Talán nem sorolnám most fel, mert kevésbé tartozik a
bizottság feladatai közé a Kohéziós Alap, az Új Magyarország fejlesztési terv teljesítésének, a
nemzeti vidékfejlesztési program teljesítésének helyzete, de ezekről az ÁSZ-jelentés
megfelelő fejezete részletesen beszámol. Az elkülönített állami pénzalapokról és a
társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól is röviden csak annyit említenék meg, hogy új
jogszabályi követelményeknek megfelelően, új módszerrel, az Áht.-ban előírt módon, az
ÁSZ-módszertan alapján történt. Korábban a könyvvizsgálók sajátos módszereivel vizsgálták
ezeket a területeket, most pedig az ÁSZ módszerét kellett követni az új szabályozás szerint.
Ennek lényege az volt, hogy tulajdonképpen 2009-ben az ÁSZ módszertana alapján mondtak
véleményt ezekről a területekről. Részletesen a társadalombiztosítás, elkülönített állami
pénzalapok ellenőrzése is megtalálható a jelentés I. kötetében.

Szeretném még itt kiemelni, hogy milyen hibák fordultak elő a zárszámadás
ellenőrzése kapcsán, illetve mennyiben valósultak meg a Számvevőszék korábbi javaslatai.
Ismétlődő hibának tartottuk azt, hogy a vagyontörvény hatályba lépése óta itt valójában
érdemi javulás nem történt, nagyon kevés volt a vagyontörvényben előírt szerződések
megkötése, kevés helyen volt érdemi előrelépés. Nem akarom most ezt nagyon bogozni, hogy
milyen tényezők játszottak itt szerepet, de valójában itt a vagyonkezelési bérleti szerződések
tervezete nem került aláírásra mind a két fél által, illetve miután már felgyorsult volna az
MNV Zrt. is, addigra már 2010 volt, és volt a kezemben olyan szerződés, amit május 29-én ők
alá is írtak volna, de már egy kicsit elment a hajó. Ugyanígy gondot jelentettek évek óta a
Központi Szolgáltatási Főigazgatósággal, a KSZF-fel kapcsolatos vagyonátadások, amik
továbbra is rendezetlenek. Meg is jegyeztük általában azoknál az intézményeknél, ahol nem
történt meg ez a feladatátadásnak megfelelő vagyon- és eszközátadás, hogy ezek nem az
intézmények hibáiból, hanem a vétlensége mellett alakultak, tehát ezért nem lehet
elmarasztalni az intézményeket.
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Kiemelten kezeltük a KIR, a központi illetmény-számfejtési rendszer problémáját, ami
szintén azt támasztotta alá, hogy nem felel meg azoknak a célkitűzéseknek, amiket valójában
maguk elé tűztek, hogy a szervezetek egységes munkaügyi, ügyviteli és információs
rendszerét megteremtik, és ennek alapján fog történni az adatszolgáltatás. Munkáltatói
adatszolgáltatásról, adó és egyéb adatszolgáltatásról van itt szó, azonban az adatkapcsolatok
hiánya miatt rengeteg problémát, feszültséget jelent, és nem akarom eltúlozni, de ez néhány
esetben inkább hátráltatja, mint segíti az intézmények munkáját.

Talán még kiemelném a belső kontrollrendszer működését, értékelését, amit külön
függelékben és külön fejezetként kezeltünk. Fokozott gondot fordítottunk, illetve minden
évben fordítunk a belső kontrollrendszer értékelésére, azonban itt is tulajdonképpen az volt a
tapasztalatunk, hogy sok esetben a minősített vélemény kialakítását az idézte elő, hogy vagy
nem volt megfelelően kiépítve a belső kontrollrendszer, vagy hibásan működött, vagy esetleg
megkerülhető is volt. Például, ha a szakmai teljesítésigazolásoknál nem működik a belső
kontrollrendszer, a pénzügyi jogkörök gyakorlása olyan, amilyen, akkor az szabálytalan
kifizetésekhez nyújthat lehetőséget. Talán én most ezeket már nem részletezném tovább. Volt
még egy-két ilyen sajátos szabálytalanság, például az önkormányzati területen, amikor a
kormány - a IX. vagy XI. az önkormányzat, mindig keverem - ezen a fejezeten belül
létrehozott három új címet. Itt nagyon érdekes dolog volt, hogy az Önkormányzati
Minisztériumot utasította arra, hogy már 2009. év végén utalja át a szükséges előirányzatot,
ugyanakkor a szerződés megkötése áttolódott 2010-re, és a 2011-re határozták meg az
elszámolás határidejét. Nyilvánvaló, hogy ez nem nevezhető egy célszerű, szabályszerű
gazdálkodásnak.

Nem akarom most részletezni a 4-es metrót. A 4-es metróval kapcsolatban is
számtalan ilyen probléma merült fel, többek között nemcsak a 4-es metró kapcsán, hanem
általában az önkormányzati területen és egyéb területeken is: az, hogy a belső ellenőrzésnek
még például ezeknél a szerződéseknél, amiket az előbb említettem, lehetőségük sem volt arra,
hogy elvégezzék a megfelelő ellenőrzési munkákat. A 4-es metrónál ismert, hogy ott mi
minden egyéb dolog is közrejátszott, ami végeredményben oda vezetett, hogy szabálytalanság
forrásaivá váltak. Az ÁSZ 55 javaslatot tett, többek között az Országgyűlés, a kormány és az
intézmények, illetve a minisztériumok részére. Ezeket most nem részletezném, hiszen a
jelentés részletesen tartalmazza mindezeket. Köszönöm a megtisztelő figyelmet.

ELNÖK: Köszönjük szépen a részletes kiegészítést, illetve tájékoztatást.
Képviselőtársaimat kérdezem, hogy a 2009. évi költségvetési törvény végrehajtásáról szóló
törvényjavaslathoz, illetve az ÁSZ-jelentéshez kapcsolódóan van-e véleményük, van-e esetleg
kérdésük. (Jelzésre:)

Zakó László alelnök úr, öné a szó.

Hozzászólások

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Erősen paradox
helyzet alakul ki mindig, amikor a parlament tárgyalja az előző évi zárszámadási törvényt,
főleg, ha ez egy kormányváltás évében történik. Most egy olyan javaslatról és egy ÁSZ-
jelentésről kell döntenünk, amelynek tárgya az elmúlt év, a 2009-es év, amely tisztán az
MSZP-kormányzás idejére esett; ha jól tudom, bár nehéz volt követni, azt hiszem, teljesen a
Bajnai Gordon miniszterelnöksége alatti kormányzásról van szó. Az MSZP vélhetően, a saját
múltját nem megtagadva, ezt a javaslatot el fogja fogadni, viszont a mostani kormányzó
Fidesz-KDNP-képviselőknek egy faramuci helyzet állt elő, tudniillik saját miniszterük
előterjesztését kell valószínűleg elfogadniuk, ami arról szól, hogy milyen volt a 2009-es év,
amelynek működése nagyban hozzájárult a mostani kormányzó párt győzelméhez.
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Ezt a feszültséget vagy ellentmondást nem hiszem, hogy itt és most nekem kell
feloldani, de azért gondoljunk bele, hogy milyen helyzet állt elő. Ezt a közel 5000 vagy 4800
oldalas anyagot, én most bejelentem önöknek, nem tudtam még érdemben sem átnézni; egy
arasznyi monitoron keresztül olvasni a kampány közepén, késő éjjeli órákban, nem egy
felemelő érzés, gyakorlatilag megtalálási problémáim is voltak adott esetben. Ez nem miattam
van, hanem egyáltalán az anyag szerkezete miatt, úgyhogy a mi - vélhetően kisebbségi -
 véleményünket a Házszabály állásfoglalásokkal kiegészített rendje szerint nekem most
egyelőre szóban el kell mondani, és ami így elhangzik, azt kell a költségvetési bizottságnak
benyújtani, mely bizottság összegzi a bizottságok többségi és kisebbségi véleményeit, és így
viszi a plenáris ülés elé.

Engedjék meg, hogy eleget téve ebbéli kötelezettségemnek, most felolvassam azt az
általam és Szilágyi György jobbikos képviselőtársam által jegyzett anyagot, ami gyakorlatilag
egy az egyben a mi állásfoglalásunk ebben a bizottságban erről az előterjesztésről. A kormány
képviseletében ezt a rengeteg anyagot elég röviden elintézték, viszont a Számvevőszék
jelenlévő képviselője itt közel háromnegyed órán keresztül csak kifogással élt a zárszámadási
törvény kapcsán: csak hiányról, mulasztásokról, vétségekről, visszautasított vagy visszadobott
jelentésekről volt szó. Nem tudom, hogy ezek után ki az, aki jó érzéssel el tudja fogadni ezt a
javaslatot.

De ha megengedik, akkor elkezdem. „A Jobbik képviselőcsoportjához tartozó
bizottsági tagok kisebbségi véleménye a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló T/1062. számú törvényjavaslathoz, illetve az Állami Számvevőszék
jelentéséhez a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről,
1062/1. szám. Az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának a címben foglalt
előterjesztések általános vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben
maradt, a Jobbik képviselőcsoportjához tartozó tagjai a Házszabály 77. § (4) bekezdése
alapján az alábbi kisebbségi véleményt terjesztjük elő.” (Hadházy Sándor: Még nem volt
szavazás. Prejudikál.) Prejudikálok, elnézést; tudni vélem, hogy a kormányoldal is el fogja
fogadni, úgyhogy engedjék meg. (Hadházy Sándor: Komolytalan. – Derültség.) Komolytalan:
ez olyan, amikor a kormányhoz intézett interpellációban az el nem fogadást már olvassa a
képviselő. Elnézést, húzhatjuk tovább is, és akkor majd utána fogom elolvasni az egészet,
képviselő úr. (Vincze László: Húzzad! Ez a célod.) Ebben semmi szokatlan ne legyen.

ELNÖK: Alelnök úr, bőven elegendő, ha az alapmegállapításokat elmondja a
bizottsági ülésen, nem kell szó szerint felolvasni azt, ami később majd a jegyzőkönyvben
megjelenik; a lényeg az, hogy a bizottsági ülésen elhangzottak szellemében készüljön az
írásos jelentés.

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Rendben van, akkor viszont szeretném kérni, hogy ezt az
írásban átadott anyagot szó szerint vagy változatlan formában továbbítsák.

ELNÖK: Természetesen.

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Az utasítás úgy szólt, hogy a szóban elhangzott kifogások
mennek tovább, én csak ezért mondtam.

ELNÖK: Az alapmegállapítások, alelnök úr, az a fontos…,

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Én sem szeretnék Nyilas Misik módjára felolvasást tartani.
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ELNÖK: …arra lehet hivatkozni majd. Ha az alapmegállapításokat felolvassa vagy
elmondja nekünk, az bőven elegendő.

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Rendben van.
„1. A zárszámadás nem felel meg a számviteli törvény több elvének, illetőleg az

államháztartási törvény preambulumában deklarált elveknek. A világosság elve azt követeli
meg, hogy a zárszámadást áttekinthető, közérthető, megfelelően rendezett formában kell
elkészíteni, ezzel szemben az augusztus 27-én benyújtott törvényjavaslat, illetve az augusztus
31-étől hozzáférhető ÁSZ-jelentés közel ötezer oldalon az olvasóval itt a piros, hol a piros
játékot játszik, azaz követhetetlen számhalmazt kellene felelősséggel áttekintenünk ahhoz,
hogy érdemi döntést hozhassunk.

2. Nem érvényesül maradéktalanul a valódiság elve, ami szerint minden, a
beszámolóban szereplő információnak a valósággal meg kell egyeznie. Ennek egyik
garanciája a leltár. Kormányok jönnek, kormányok mennek, ezzel egyidejűleg az
államigazgatás vezetőit gyakran középvezetői szintig lefejezik, az új garnitúra első ígérete
mindig az örökölt helyzet felmérése, ez azonban soha nem egy vagyonleltár felvételében ölt
testet, hanem lehetőleg külsős baráti cégek által végzett szervezeti átvilágításban.

3. Az áttekinthetetlen terjedelmű táblázat- és számhalmazban túl sok a figyelmet
elterelő, valós információt nem nyújtó, lényegtelen adat, ezért nem érvényesül a lényegesség
elve.

4. Rövidítve mondom: a zárszámadásban nyilvánosságra hozott adatok, információk
hasznossága nem áll arányban az információk előállítására fordított kiadásokkal.

5. Mivel a zárszámadás szerkezete és tartalma egyik időszakról a másikra változik,
ezáltal a különböző időszakok között az összehasonlíthatóság nem biztosítható, az
egységesség, következetesség elve, amely azt a követelményt fogalmazza meg, hogy a
számadás tartalmát és formáját illetően az állandóságot és az összehasonlíthatóságot
biztosítani kell, sérül.

6. Az Állami Számvevőszék összes kritikai megállapítása ellenére nem adott minősítő
véleményt, megbízhatósági nyilatkozatot, auditori záradékot a zárszámadás egészéről. Bár
tudjuk, hogy ez a Számvevőszék követett gyakorlata, azt elfogadni nem áll módunkban. A
végszó kimondásának elmaradása az anyagot áttanulmányozó olvasóban, országgyűlési
képviselőben tovább növeli a bizonytalanság, de még inkább az elutasítási szándék érzetét.
Jelentésében keveri az ellenőrzést az elemzésekkel, helyenként olyan benyomást kelt, mintha
ő számolna be a kormány helyett. Tengernyi adattal operál, amelyről legtöbbször nem derül
ki, hogy auditált adatokról vagy csak más állami szervektől kölcsön vett információkról,
táblázatokról van szó.

7. Szakbizottsági specifikus kifogások. Elutasító véleménnyel látta el az ellenőrzés az
Országos Sportegészségügyi Intézet beszámolóját. A Budapesti Honvéd Sportegyesület
támogatása és a Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása előirányzatoknál a
támogatási szerződések nem határozták meg egyértelműen, hogy a támogató milyen célra adja
a támogatást, milyen feladatra és milyen kiadások számolhatók el, az elszámolás
nehézségekbe ütközik. A minisztériumok belső ellenőrzési egységei által végzett
megbízhatósági ellenőrzések minősítései: Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató
Intézet korlátozott, Országos Sportegészségügyi Intézet elutasító, az Önkormányzati
Minisztérium fejezet függelékében viszont nem található semmi olyan utalás az Állami
Számvevőszék kifogásaira, ami magyarázatul szolgálna a minősítésekre. Biztosak vagyunk
abban, hogy az Állami Számvevőszék jelentésének elkészülte nem esik egybe az Állami
Számvevőszék új elnökének szignójával, tehát az illetékeseknek lett volna idejük reagálni az
észrevételekre.
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Saját véleményünk sem lehet teljes körű a könyvtárnyi anyagról, mert képtelenségnek
tartjuk még a ránk tartozó fejezeteinek is ilyen rövid idő alatti elolvasását és feldolgozását.
Kérjük jelen véleményünk hivatalos továbbítását a költségvetési bizottsághoz. Zakó László és
Szilágyi György” Elnézést a prejudikációért; ez az, miután nincsenek kétségeink afelől, hogy
ki hogyan fog szavazni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Megjegyzem, hogy ha nem kisebbségi véleményként
hangzik el egyelőre, mert a bizottsági döntés még hátravan, én majd a döntést követően akkor
is figyelembe veszem, mint a jobbikos képviselők véleményét, és nyilvánvalóan továbbítjuk a
költségvetési bizottság elé.

Képviselőtársaimat kérdezem, hogy van-e további észrevétel, kérdés, javaslat.
(Jelzésre:) Hadházy Sándor képviselő úr, öné a szó.

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Én
még emlékszem a 2008-as év végén lefolytatott költségvetési vitára, és ott nagyon érthetően
és megfelelőképpen alátámasztott módon az Állami Számvevőszék is elmondta, és az akkori
ellenzék is Varga Mihály vezetésével érthetően elmondta, hogy a benyújtott költségvetés nem
megalapozott és nem végrehajtható. Itt látjuk az eredményt; én azt tudom mondani, hogy
tisztelt szocialista képviselőtársaim most megnézhetik a tükörben saját arcképüket, hogy
2008-ban és 2009-ben mire jutottak. Ez egy igazi csapatjáték volt, megjegyzem, mert ha jól
emlékszem, akkor 2008-ban még a Gyurcsány-kormány terjesztette elő a költségvetést, 2009
közepe tájékán pedig egy váltás történt, a végrehajtását már a szakértő Bajnai-kormány
végezte el. Azt gondolom, ilyen lesújtó állami számvevőszéki véleményt még nem
olvashattunk egyetlenegy évről sem, pedig sok nehéz év van már mögöttünk; riasztó számok
és riasztó jelenségek. 18 ezermilliárd forint felett van most már az államadósság. A nemzeti
össztermék 24 ezermilliárd forint körül van, tehát majdnem egy évig dolgozhatunk,
dolgozhatnánk azért, hogy ezt az adósságot elkoptassuk. Iszonyú folyamatok zajlottak az
elmúlt években, és hiába hívtuk fel erre a figyelmet, egy vállrándítással kitértek az érdemi
válasz elől az akkori kormánypárti képviselők. Ez bizony nagyon komoly politikai
felelősséget vet fel.

Az Állami Számvevőszéket olvasva azt gondolom, hogy nemcsak politikai
felelősséget kell itt keresni, hanem ha nézzük, akkor a végrehajtás során bizony nagyon
komoly mulasztások, szabálytalanságok és törvénysértések is történtek. Azt gondolom, hogy
ezeket mindenképpen megfelelőképpen kezelni szükséges, nem mehetünk el emellett, mert ha
elmegyünk mellette, akkor a végrehajtás során hozzászokunk ahhoz, hogy hát jó, majd akkor
valahogy úgyis elfogadjuk ezt a zárszámadást, hiszen ha nem fogadjuk el a zárszámadást,
akkor az uniós támogatási rendszert nem vehetjük igénybe, mert az csak elfogadott
zárszámadással történhet. Az uniós források felhasználása érdekében tehát kényszerpályán
vagyunk, úgyhogy sajnálatos módon nem tehetjük azt meg, hogy ezt a zárszámadást nem
fogadjuk el. Én azt gondolom, hogy az egyik legfőbb érv amellett, hogy bár rosszul esik, és
nehezünkre esik, de muszáj igennel szavaznunk.

A turizmus területén láthatjuk azt, hogy igen komoly visszaesés történt, és ez számos
okra visszavezethető. Persze lehet magyarázni a világválsággal, természetesen ez egy jó
dolog, ez a kabát nagyon sok mindenre ráilleszthető, de azt gondolom, hogy ha nehéz
helyzetbe kerül valaki, akkor először mindig önmagában keresse a hibát, és nézzen körül,
hogy vajon ő jól végezte-e a dolgát, megfelelő reakciókat mutatott-e a problémákra. Ha
visszatekintünk, mondjuk, a Magyar Turizmus Zrt. működésére - érdemes egyébként ezt a
kérdést megvizsgálni -, akkor azt láthatjuk, hogy bizony ennek a szervezetnek az lenne a
feladata, hogy az országmarketing-munkát megfelelőképpen elvégezze, és a költségvetés által
rendelkezésre bocsátott forrásokat e célra használja fel. Azt láthatjuk, hogy bizony, a
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rendelkezésre álló források körülbelül 40 vagy talán még több is, mint 40 százaléka
működésre és nem marketingre megy el. Ezek ilyen alapvető problémák, tehát egyszerűen
igen rosszul gazdálkodunk a forrásokkal, ami még az ország rendelkezésére áll - és ez ebből a
zárszámadásból, illetve az ezt véleményező ÁSZ-jelentésből is egyértelműen kitűnik -, tehát
lelkiismeretlen, rossz munka. Ez két dologra vezethető vissza: vagy a szándékosság, hogy az
ország olyan helyzetbe kerüljön, amiből nehéz majd a következő kormánynak kivezetnie az
országot, vagy pedig a hozzá nem értés. Most nem tudom megmondani, hogy melyik a
súlyosabb kategória, de a kettő közül az egyik vagy a kettőnek a kombinációja vezethetett ide,
hogy az ország ilyen helyzetbe került. Minden szám gyakorlatilag hamisnak bizonyult, amit
beterveztünk, illetve a parlament elfogadott többségi szavazással, egyetlenegy olyan szám
nem található, ami stimmelne, ami a helyén volna. Én azt gondolom, hogy a következő
költségvetés tervezése során nagyon komoly szakmai munkával arra kell törekedni, hogy a
rendelkezésre álló források a lehető legjobban hasznosuljanak, és valóban az ország érdekét
szolgálják. Én nem kívánok belemélyedni jobban, hiszen az Állami Számvevőszék jelenlévő
képviselője nagyon elgondolkodtató összefoglalót adott, de ha belelapozunk még ebbe a
munkába, ebbe a kétkötetes anyagba, akkor még nagyon sok elképesztő adattal, számmal,
megállapítással és véleménnyel találkozhatunk.

Még egyszer mondom, sajnos, nem tehetünk mást, mint igennel szavazunk, de ez nem
azt jelenti, hangsúlyoznám, hogy mi ezzel a beszámolóval és a 2009-es év teljesítményével
azonosulni tudnánk; ez az igen szavazat azt jelenti, hogy nem tehetünk mást, ha a még
meglévő uniós támogatásokat le akarjuk hívni, akkor sajnos ezt a zárszámadást el kell
fogadnunk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. további hozzászólási igények? (Jelzésre:) Pál Béla
képviselő úr, öné a szó.

PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Figyelmesen hallgatva Hadházy Sándor
képviselő úr hozzászólását, inkább tűnt ez egy riadt egyéni véleménynek a jobbikos
képviselőtársunk, alelnök úr felvezetésére, mintsem egy olyan képviselő alapos
hozzászólására, aki valóban áttanulmányozta a T/1062. számú törvényjavaslatot. Ezt azért is
mondom, képviselő úr, mert ha áttanulmányozta volna, akkor azt tapasztalja, hogy a kormány
által készített törvényjavaslat - és ha igényli, akkor pontonként felsorolom - nem ezt mondja,
amiről ön most beszél döntően politikai megközelítésekkel és politikai lózungokkal, hanem ez
a kormány által készített törvényjavaslat például, felhívom a figyelmét, elismeri azt is, hogy
2008-ban nagyon nehezen lehetett tervezni a 2009-es esztendőt, hiszen a gazdasági válság
hatásait mindannyian ismerjük. Lehet, hogy ez Visegrádot és az ön területét, hála istennek
nem sújtotta, de az országot sajnos igen.

ELNÖK: Képviselő úr, felhívnám a figyelmét, hogy ne minősítse a másik
hozzászólását; a saját véleményét mondja el a jelentéssel kapcsolatban. (Pál Béla: A saját
véleményem.) Ez nem a saját véleménye volt, képviselő úr.

PÁL BÉLA (MSZP): Elnök úr! Ha a képviselőtársam megengedheti magának, hogy
minősíti a másik oldal véleményét, ráadásul megalapozatlanul, mert nem az előterjesztésnek
megfelelően történt, akkor engedje meg nekem ezt is, mert azt gondolom, hogy ez
hozzátartozik, tehát kérek egy ilyen objektív ülésvezetést ellenzék és kormánypárt
vonatkozásában is, amelynél minden képviselő…



- 16 -

ELNÖK: A kormány munkájának értékelése és annak minősítése nem személyes
hozzászólásra adott reakció, erre is felhívnám a figyelmét. Arra kérem, hogy a tárgyról
beszéljen, képviselő úr.

PÁL BÉLA (MSZP): A tárgyról beszélek. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérem arra,
hogy képviselőtársaimat is szólítsa fel erre.

ELNÖK: Fel is fogom.

PÁL BÉLA (MSZP): A tárgyról beszélek. Arról beszélek, hogy a T/1062. számú
törvényjavaslat nem azt tartalmazza, amiről Hadházy Sándor képviselő úr beszélt. Azt
gondolom, hogy ez a tárgy, de akkor hadd mondjam el részletesen.

Ez a törvényjavaslat, amelyet a kormány és az illetékes minisztérium készített,
elismeri a 2009. év gazdasági folyamatait alapvetően meghatározó világgazdasági válság
kedvezőtlen hatásait és azt is, hogy a kormánynak ebben a helyzetben igen szűk mozgástere
volt, elismeri a makrogazdasági folyamatok 2008. őszi előre jelezhetetlenségének a
nehézségeit is, és méltatja a kormány által a válság súlyosabb következményeinek elhárítása
érdekében tett, a gazdaság és a pénzügyi rendszer stabilitását szolgáló jelentős lépéseket. Ez
utóbbi szó szerinti idézet volt. A 2009-es évben lezajlott reálgazdasági folyamatok
költségvetési törvényéhez képest kedvezőtlenebb alakulásának alapvető okaként a 2008 végén
előre nem látható módon elmélyülő válságot jelöli meg, és utal arra is, hogy az államháztartás
finanszírozása, a forint árfolyamának stabilizálása, illetve a pénzügyi rendszer működése csak
nemzetközi szervezetek hiteleivel volt biztosítható, ellentétben a 2009. évi költségvetési
törvény általános vitája során Varga Mihály képviselő úr által elmondottakkal. Elismeri az
előterjesztés az európai uniós források hatékony felhasználását is, és többször hivatkozik
olyan sikeres területekre, mint például az „Út a munkához” program, amely a válság
kedvezőtlen hatásait némileg ellensúlyozva pozitív hatásokkal is bírt a munkaerőpiacra.

Azért emeltem ki ezeket a lépéseket, mert a kormány-előterjesztés ezeket tartalmazza,
éppen ezért az MSZP a törvényjavaslat elfogadását támogatja, mert az korrekt és szakszerű

helyzetértékelést tartalmaz a gazdasági válság által leginkább érintett 2009-es esztendőről, és
üdvözöljük azt is, hogy az Orbán-kormány elismeri a szocialista kormányok válságkezelése
érdekében tett hatékony és érdemi intézkedéseit, hiszen ezt is tartalmazza az előterjesztés. Az
Állami Számvevőszék jelentésével kapcsolatban pedig, mivel nemcsak a sport és turizmus
területére vonatkozott, hanem a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól a
társadalombiztosításon, a 4-es metró építésén át, amely kétségtelen gyors jármű, és ebben a
sporttal lehet összefüggése, minderre vonatkozott, amelynek természetesen nem vonom
kétségbe a szakmai valóságtartalmát, de a sport- és turizmusterületet illetően nem voltak a
sportterületet kivéve olyan megállapításai, amelyek egetrengetőek voltak a korábbi évekhez
képest. Nemcsak az elmúlt nyolc évet értem ezalatt, hanem az elmúlt tíz vagy tizenkettő

esztendőt is, hiszen arra is lehet emlékezni, éppen ezért én azt gondolom, hogy hívjuk fel a
kormány figyelmét arra, hogy az Állami Számvevőszék által megfogalmazott észrevételeket
vegye figyelembe a sport és turizmus területén is, és a következő esztendőkben ezeket javítsa
ki, már csak annál is inkább, mivel nemcsak az elmúlt nyolc évet jellemezték, hanem a
korábbiakat is. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. További vélemény, észrevétel? (Jelzésre:) Varga László
képviselő úr!

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én igazán nem húznám
tovább, hiszen Pál Béla képviselőtársam alapvetően hozzátette ehhez az előterjesztéshez a
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frakciónk véleményét, de azért mégiscsak volt egy nagyon pici politikai felhang az előttünk
elhangzottakban, és igyekszem az elnök úr ülésvezetési gyakorlatát nem sértően, hanem azért
mégiscsak elmondani azt az inkább politikai jellegű reakciómat, ami azért megfogalmazódott
bennem. Elsőként: azért nyilván a mostani legnagyobb kormánypárt - mert mégiscsak kettő
van - hozott egy politikai döntést ennek a költségvetésnek, az eredeti költségvetésnek
kapcsán. Én azt gondolom, hogy mivel az egy nagyon tervezhető költségvetés volt, és egy
nagyon nehéz időszakban született, merthogy válság volt, és hosszú idő után egy nagyon
komoly gazdasági visszaesés volt ebben az időszakban, nem kívánt ehhez politikai támogatást
nyújtani. Értjük, tehát nincs ezzel probléma, ennek az összes társadalmi és minden egyéb
politikai ódiumát, vonatkozását a Szocialista Párt vállalta magára; már a válságkezelésnek és
így ennek a költségvetésnek is. Én azt gondolom, hogy mindent megtettek azért, ebben
politikai károk elszenvedői kizárólag mi legyünk, politikai előnyök élvezői viszont önök.

Ezt a görbe tükröt szeretném ugyanígy majd egy hasonló jellegű előterjesztés kapcsán
önök elé tartani, ez pedig nyilván a most következő költségvetésünk lesz, aminek kapcsán
mindent megtettek annak érdekében, hogy ezt az önkormányzati választások előtt ne kelljen
beterjeszteniük. Ezt is értjük, persze ez is politika. Én azt gondolom, hogy az egy érdekesebb
görbe tükör lesz, hiszen egy olyan év költségvetése lesz, amikor már 2,8 százalékos
növekedést mondanak a legpesszimistábbak is, és ezeket kell majd szembesíteni az önök által
ígértekkel. Nagyon remélem, hogy ugyanilyen higgadtan fogják ezt majd végighallgatni.
Nincs ezzel probléma, mondom még egyszer, az akkori, nagyon nehezen tervezhető időszak
összes negatívumát magunkra vállaljuk, az összes politikai felelősséget is. Ha büntetőjogról
beszél, akkor pedig azt gondolom, reggel jöttem a bizottsági ülésre, akkor hallottam, hogy a
tegnapi ügynek van folytatása, tehát lehet az Ügyészséghez fordulni, ha pedig ennek komoly
belső gyakorlata van, akkor azt hiszem, hogy ez a Fideszen belül egy gyorsan riadóztatható
kérdés, tehát működhet így. Egyébiránt pedig azt gondolom, hogy a többi meg szakmai
kérdés, tehát nyilvánvalóan támogatni fogjuk ezt az előterjesztést, mert ez a feladatunk ebben
a tekintetben egy nehéz időszak után, és azt hiszem, hogy ennek politikai következményeit
nyilvánvalóan vállaljuk. Ha egyéb dolgot még lát e mögött, akkor kérem, járjon el azoknál a
szerveknél, amelyeknek ez a feladata. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólási igény? (Jelzésre:) Szilágyi György
képviselő úr!

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. A zárszámadás kapcsán
azért felmerülnek olyan problémák, amik jól megjutatják, hogy ebben az országban nem
működik minden úgy, ahogy működnie kellene, hiszen fideszes képviselőtársam nagyon jól
elmondta, hogy ők meg fogják szavazni ezt a tervezetet az Unió, tehát az uniós támogatások
miatt. Akárhogy vesszük, ezt nyugodtan nevezhetjük zsarolásnak, hiszen egy országot
zsarolnak azzal, hogy el kell fogadni egy olyan zárszámadást, amire most önöknek a
meggyőződésükkel ellentétesen kell szavazniuk, úgy vettem ki a szavaiból, tehát önök nem
fogadnák el ezt a beszámolót, de el fogják fogadni. Ez már eleve problémákat vet fel, hiszen
egy országgyűlési képviselő meggyőződésével ellentétesen fog szavazni az ön szavai szerint.

A másik az, hogy akkor felesleges munka egyáltalán elkészíteni a zárszámadást,
felesleges munka az ÁSZ-nak ezt vizsgálni, hiszen a következő évben is ugyanez lesz a
helyzet: bármit leírhatnánk, bármi szerepelhetne ezekben az adatokban, úgyis meg kell
szavazni, mert egyébként az uniós támogatások nem érkeznek meg az országnak. Én azt
mondom, hogy akkor feleslegesen dolgoznak azok az emberek, és felesleges pénzkidobás
egyáltalán a zárszámadást elkészíteni.

Még egy megjegyzésem van, hogy arról viszont kétségük ne legyen, hogy amikor meg
fogják szavazni ezt a törvényt, utána évek múlva - lehet, hogy hónapok múlva - az MSZP
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hivatkozni fog arra, hogy ők mennyire jól dolgoztak 2009-ben, hiszen önök is elfogadták az ő
beszámolóikat. Itt ismételten egy nonszensz és ellentétes állapot jelenik meg.

Még egy dologra szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy egy cégnél
komoly következményei lennének egy ilyen zárszámadásnak. Arra kellene törekedni, hogy
végre az állami szerveknél is komoly következményei lehessenek az ilyen beszámolóknak, és
ne álljunk meg annál, hogy most kénytelenek lesznek elfogadni ezt a zárszámadást, vagy
pedig nem. Azt hiszem, lesz rá, van rá bőven idő, hogy kivesézzük ennek a zárszámadásnak
és az elmúlt éveknek a történéseit, és a felelősöket próbáljuk meg ugyanúgy felelősségre
vonni, mint ahogy a cégeknél felelősségre lennének vonva. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm én is. Én nem gondolom, hogy az, hogy elfogadásra kerül a
zárszámadás, egyben azt jelentené, hogy az előző, szocialista kormány 2009-es költségvetési
hatásokat eredményező döntései rendben voltak, és azokat elfogadja egyébként a mostani
parlament. Itt arról van szó, hogy az Állami Számvevőszék jelentésében megfogalmazott
jelentős mennyiségű kritikával, illetve a törvényjavaslatban rögzített kritikai észrevételek
mellett fogadjuk el ezt a jelentést, és korántsem jelenti azt, hogy az egyébként egy sikeres
költségvetés volt.

Azt gondolom, hogy tragédia volt 2009. Eleve négy törvényjavaslatot tárgyalt a
parlament, és az első előterjesztést még úgy tette meg Gyurcsány Ferenc akkori
miniszterelnök, hogy nincs válság. Azt mondta, ahogy a Parlamentben ott ültünk, többen is
közülünk, hogy a válság megáll Európa határainál, és lehet, hogy az Egyesült Államokat majd
súlyosan érinti, de Európát nem – szó szerint ez hangzott el -, majd nem telt el két hét, és
máris egy újabb törvényjavaslat került a parlament elé, és - mondom még egyszer -
 negyedikre sikerült eltalálniuk azt a költségvetést, amit egyébként nem tudtak végrehajtani,
hiszen még a negyedik költségvetés is csak 1 százalékos GDP-visszaeséssel számolt,
miközben 6,3 százalék lett, a hiány tekintetében pedig 30 százalékot sikerült tévedniük, ami
azt jelenti, hogy teljesen megalapozatlan volt, hiszen 2,8 százalékkal tervezték, és
3,9 százalék lett belőle.

Azt gondolom tehát, hogy ez a 2009-es költségvetés úgy, ahogy van, arról tanúskodik,
hogy a kormány nemhogy nem volt a helyzet magaslatán, hanem teljesen alkalmatlan volt
arra, hogy az államháztartást el tudja vezetni, és egy olyan költségvetést tudjon elfogadni,
amely képes a válság hatásait legalább tompítani. Nem tompította, hanem súlyosbította,
hiszen arra is mindenki emlékszik, ami már ma is elhangzott, hogy 13 százalék fölé
emelkedett a munkanélküliség, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy az elmúlt tíz évben ilyen
magasan nem állt a munkanélküliségi mutató, és bár lehet beszélni ma is az „Út a munkához”
program sikeréről, a költségvetési zárszámadás számai egyértelműen azt mutatják, hogy
mindamellett, hogy a Munkaerő-piaci Alap közel 60 milliárd forintos hiánnyal zárt, nem
csoportosítottak át forrásokat konkrétan munkahelyteremtésre. Tehát a pénzt ugyan sikerült
elkölteni, de annak semmi érdemi eredménye nem volt, hiszen a számok azt mutatják, hogy
ezeken a pontokon egyáltalán nem tudott a kormányuk segíteni. Azt se felejtsük el - ez is
2009-hez tartozik-, hogy ha az IMF-megállapodást nem írja alá a kormány, akkor csődben van
az állam, akkor államcsőd éri el az országot, és nem tudja ebből kimenekíteni, magyarul
képtelen volt megoldani a feladatot, és ehhez még magára húzott 20 milliárd dollárnyi IMF-
hitelkeretet, amelynek nagy részét természetesen fel is használta. Egyáltalán nem gondolom
tehát azt, hogy itt egy sikertörténetről van szó, azt gondolom, hogy a számok pontosan azt
mutatják, hogy teljesen fogalmatlan volt az előkészítés során is és a végrehajtás során is mind
a Gyurcsány-, mind a Bajnai-kormány. Az ÁSZ-jelentés pedig, azt gondolom, tényleg
önmagáért beszél, hiszen az, hogy 52 vizsgálatból mindösszesen 39-et fogadnak el egyáltalán,
de abból a 39-ből is 26 különböző figyelmeztetéseket tartalmaz a megjegyzéseiben, azt
jelenti, hogy nagyon nagy baj van, arról nem beszélve, hogy tíz csak korlátozó véleménnyel
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lett elfogadva, három pedig elutasításra került, tehát van itt baj bőven. Szerintem a múlt
lezárása itt ezen a ponton nyilvánvalóan nem áll meg, további vizsgálatok lesznek, és
folyamatosan vannak ezekben az ügyekben. Azt gondolom, hogy ezt a következő hónapok
még erősíteni fogják.

Mindezek ellenére azt gondolom én is, hogy miután a költségvetés végrehajtása, ennek
ellenőrzése az Országgyűlés feladata, és én is egyetértek azzal, hogy a zárszámadás el nem
fogadása az uniós támogatások lehívása tekintetében korlátozó tényezőként hathat, ezért én
magam is javaslom azt, hogy ezt a zárszámadást ezekkel a megjegyzésekkel, illetve
kritikákkal fogadja el a bizottság.

Döntés általános vitára való alkalmasságról

Kérdezem a bizottság tagjait. Aki az elhangzott kritikai véleményekkel és az ÁSZ
észrevételeivel elfogadja a 2009-es zárszámadást, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)
Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Szavazás.) Két ellenvélemény. Tartózkodás? (Nincs
jelentkező.) Nincs.

Akkor ez azt jelenti, hogy 16 támogató szavazattal, 2 ellenvélemény
megfogalmazásával a bizottság elfogadja a törvényjavaslatot.

Köszönöm szépen a Nemzetgazdasági Minisztérium tisztelt kollégáinak, illetve az
Állami Számvevőszék képviselőinek, hogy jelen voltak, és segítették a munkánkat. Az
1. napirendi pontot lezárjuk.

Tájékoztató a Nemzeti Sportszövetség stratégiájáról és a 2017. évi SportAccord-
világjátékok pályázatról

Áttérünk a következő napirendre, amely tájékoztató a Nemzeti Sportszövetség
stratégiájáról. Meg is kérném a Sportszövetség jelenlévő vezetőit, hogy foglaljanak helyet az
asztalnál! (Rövid szünet.)

Sok szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportszövetség megjelent vezetőit, képviselőit,
Gémesi György elnök urat! Meg is adnám egyben a lehetőséget arra, hogy szóbeli
kiegészítéseiket, illetve a bemutatkozóhoz fontosnak tartott megjegyzéseket most megtegyék.

Öné a szó, elnök úr.

Dr. Gémesi György szóbeli kiegészítése

DR. GÉMESI GYÖRGY elnök (Nemzeti Sportszövetség): (Diavetítőt használ.)
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Egyrészt engedjék meg, hogy
megköszönjem azt, hogy lehetőségünk van néhány rövid gondolatban bemutatni a Nemzeti
Sportszövetség tevékenységét, illetve azokat a terveinket, amiket a jövőt illetően szeretnénk
megvalósítani. Köszönöm elnök úr rugalmasságát. Abban egyeztünk meg, hogy körülbelül
húsz percben megpróbálom összefoglalni a szóbeli kiegészítést a vetített képekhez, aminek
elvileg meg kellett érkeznie önökhöz; ha nem érkezett meg, elnézést kérek, meg fog érkezni,
úgyhogy mindenkinek lehetősége lesz majd a későbbiek során is végigkövetni a
gondolatmenetet.

Mielőtt elkezdeném a gondolataimat, engedjék meg, hogy bemutassam két
alelnöktársamat, Leiner Richárd urat, aki a Kick-Box Szövetség elnöke, és Mészáros János
urat, aki a Karate Szövetség elnöke - ők a Nemzeti Sportszövetség alelnökei -, az olimpiai
szekció alelnöke pedig Berényi János, aki ma nem tudott eljönni, Györfi János kollégám
pedig a Nemzeti Sportszövetség főtanácsadója. Főtitkár asszony kimentette magát, mert
külföldi, nemzetközi elfoglaltsága van, szintén nyilván a Nemzeti Sportszövetséggel
összefüggésben.
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A Nemzeti Sportszövetség rövid történetét tetszenek látni. Az Országgyűlés 2000-ben
alkotta meg azt a sporttörvényt - akkor még én magam is parlamenti képviselő voltam -, ami
létrehozta a Nemzeti Sportszövetség megalakításának lehetőségét, és 2001 májusában alakult
meg a Nemzeti Sportszövetség azokkal a feladatokkal, amit a jogszabály és a törvény előírt
számára. Azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatosan még annyit kell tudni, hogy bővült a
Nemzeti Sportszövetség tagjainak száma; ez egy nagy ernyőszervezet. Ha megkérdezik, hogy
miről szól a Magyar Olimpiai Bizottság, azt nyilván mindenki tudja Magyarországon, hiszen
hihetetlen figyelem kíséri a magyar olimpiai mozgalmat, de a Nemzeti Sportszövetségről
jóval kevesebben tudnak; a sportszakma nyilván informálódik erről, de az embereknek igazán
kevés információjuk van a Nemzeti Sportszövetségről. 75 szakági sportszövetséget foglal
magába - ernyőszervezet egyébként -, az olimpiai és nem olimpiai sportágakat tömöríti, és 10
társult tagja van, tehát egy nagyon komoly civil szervezetről van szó. Működtet egy
informatikai rendszert, és nemzetközi szinten benne van a nem kormányzati szervezetek, civil
szervezetek egységében, illetve szervezetében, és a AGFIS-világjátékoknak aktív részese
egyébként, aminek a gondolataim végén fel fogom vázolni a lényegét.

Körülbelül másfél esztendeje vagyok a Nemzeti Sportszövetség elnöke. Nagy
megtiszteltetés volt számomra, hogy ezt a bizalmat megkaptam, és akkor az első dolog az
volt, hogy leültünk, és egy új stratégiát vázoltunk fel a tagjaink előtt, aminek prioritásait
tetszenek látni itt a kivetítőn, és aminek kapcsán az elmúlt másfél évben tevékenykedtünk,
aktivitásokat fejtettünk ki. Ennek talán egyik nagyon lényeges eleme volt az, hogy végigjártuk
az országot, megpróbáltuk a területen összefogni az önkormányzati kapcsolatokat, a
sportgazdasági VIP-kapcsolatokat. Tájékoztatást adtunk törekvéseinkről, és olyan
kapcsolatokat létesítettünk, amik gyakorlatilag a sport területi kapcsolatait erősítik, ami az
elmúlt időszakban, a korábbi időszakban egy kicsit háttérbe szorult, és ami megítélésem
szerint a magyar sport későbbi teljesítőképessége szempontjából rendkívül fontos.

Ezek között a prioritások között szerepelt egy integrációs törekvés. Az integráció azt
jelenti, hogy azokat a szervezeteket, akik sporttal foglalkoznak, próbáltuk magunk köré
gyűjteni, megállapodásokat kötöttünk a fent látható szervezetekkel, mindegyikkel külön-
külön leültünk, és megbeszéltük azokat a közös felületeket, aminek kapcsán tudunk együtt
dolgozni. Nagyon-nagyon jó volt látni azt a törekvést, hogy ez az integráció a sport területén
valóban törekszik egy bizonyos egységre, egy bizonyos együttműködésre, és nem látszólagos,
hanem tartalmi együttműködésre. Nyilván mindegyik szövetségnek, mindegyik szervezetnek
a saját területén, a saját mozgásterén való együttműködés volt a célja e szerződések
aláírásával. Ennek egyik terméke önök által már ismert, hiszen elküldtük a Sport- és
turizmusbizottságnak is, elnökének is, a sport szakállamtitkárságra, valamint miniszter úrnak
azokat az irányokat, amiket közösen leülve kigondoltunk, hogy hogyan és mint lehet a civil
szervezet szemüvegén keresztül a magyar sport egészét végigtekinteni, hogyan lehet ezekkel
az iránykijelölésekkel erősíteni azokat a törekvéseket, amik megítélésem szerint a sport
szereplői számára nem újdonságok, hanem valóban kiemelt célok lehetnek. Ez nyilván
nemcsak a sport eredményességét jelenti, hanem azt a nemzeti egészségügyi állapotot is, ami
ma, ha nagyon finoman jelzünk, akkor is azt mondhatjuk, hogy kritikus és nagyon rossz.
Ennek javítását, azoknak a népegészségügyi programok áttekintését, azoknak a szociális
programoknak az áttekintését, azoknak az oktatási és kulturális programoknak az áttekintését,
amelyeknek mind-mind valamilyen szinten van valamilyen vonatkozása, és hogy hogyan
lehet összefogni valóban ezeket az irányokat, ez a tizenkét pont gyakorlatilag ezeket az
irányokat kijelöli. A tizenkét pont megalkotása után miniszter úrral, államtitkár úrral
találkoztunk - államtitkár a vendégünk volt egyébként -, és ezeket a törekvéseket ők is
pozitívan értékelték.

Nem mennék bele a részletekbe, mert ma nem ennek a vitája van, de önök látják, hogy
ebben nyilván benne van az állami és az önkormányzati feladatoknak egy nagyon lényeges
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újragondolása, nyilván nemcsak ebből a szempontból, az önkormányzati feladatellátás
szempontjából, benne van a sportnemzet és a sportoló nemzet, benne van a mindennapos
testedzés, illetve testnevelés kérdése, benne vannak a létesítménykérdések, benne van a
szabadidősporttal, a diáksporttal való kiemelt foglalkozás, és természetesen benne vannak
azok a rendezvények, amik Magyarországon egyre nagyobb gyakorisággal megjelennek:
sportrendezvények, világversenyek, Európa- és világbajnokságok, aminek keretein belül mi is
szeretnénk törekvéseink mögé támogatást szerezni, nevezetesen majd a világjátékok
megrendezési szándékaink mögé.

Bízom benne, hogy ez a tizenkét pont valóban egy olyan alap, amivel kapcsolatban
majd a készülő… - és feltehetően, ismerve a parlament törvénykezési menetrendjét, a
sporttörvény vagy sporttörvény-módosítás kapcsán újra találkozhatunk. Szeretnénk, ha ezt a
hihetetlen nagy, bővített ernyőszervezetet, amiben nemcsak a sportágak, hanem a társult
tagjaink és a partnereink bent vannak, olyan szinten partnernek tekintenék a segítő

szándékkal, a sportszakmai gyakorlattal, sportolói felkészültséggel, ami nyilván azt a
lehetőséget magában hordozza, hogy erősítse és jobbítsa azokat a szándékokat, amik egy
törvényalkotás kapcsán a parlament elé kerülnek. Egy partneri szándékkal felvértezett civil
együttműködésről és annak ajánlatáról van szó.

Végezetül a harmadik gondolatmenet a világjátékok kérdése. Erről keveset tudnak
Magyarországon, hiszen mi csak 2005 óta vagyunk ennek részesei. Ez gyakorlatilag, ha
nagyon egyszerűen kívánnám megfogalmazni, a nem olimpiai sportágak olimpiája, ami
mindig az olimpia után kerül megrendezésre. 2005-ben és 2009-ben részt vettünk ezeken a
világjátékokon. Ezeknek megvannak a rendezési feltételei, nyilván ugyanúgy, mint az
olimpiai rendezési lehetőséget, pályázat útján lehet egy-egy rendező országnak elnyerni.
Tavaly Taiwanban volt egyébként, 75-72 sportolóval, 12 sportágban vettünk részt a
világjátékokon, és egy arany-, három ezüst- és három bronzéremmel tértünk haza. Olyan
sportágak voltak a világjátékokon, mint a karate például, ami egy aranyéremmel tért haza S.
Kovács Ádám személyében. Egy ázsiai országban egy ilyen világversenyt megnyerni
egyébként egyenértékű azzal, ha valaki mondjuk asztaliteniszben világbajnokságot nyer
Ázsiában. Vagy például a sárkányhajó, ahol maga Kozmann György is részt vett a kiküldött
és a benevezett sportolók között, és aminek most volt két héttel ezelőtt a magyarországi nagy
bemutatkozása, és sorolhatnám tovább, a szumó például, ahol Bárdosi Sándor volt olimpiai
bajnokunk szerepelt. Azt szerettem volna ezzel érzékeltetni, hogy komoly átfedés van a
versenyzők részvétele, a résztvevő versenyzők sportágai között is, a világjátékok és az
olimpiai sportágak között. Ez is magában rejt egy lehetőséget egy esetleges rendezés esetén.

2013-ra Kolumbia már elnyerte ezt a rendezési jogot, amibe igazán nincs beleszólási
lehetőségünk, nyilván a kvalifikáció után a kiírt sportágakban részt vehetünk, és bízom benne,
hogy részt is fogunk venni. Egyébként nem egy költséges dologról van szó, maga a részvétel
sem túlságosan költséges, hiszen a rendező országnak kell fizetnie a sportolók kint
tartózkodását, a sportvezetők kint tartózkodását a jelzett időszakban, abban a periódusban, és
így nagy lehetőség volt a részvétel azok számára, akik kvalifikáltak. Egyébként a tavalyi
részvétel teljes költsége bruttó 130 millió forint volt Taiwanban, ami azt gondolom, hogy 72
sportoló esetében, orvosok és a kísérő személyzet tekintetében nem egy brutális összeg,
vállalható, és ha az eredményességet nézzük, azzal azt gondolom, hogy öregbítettük a magyar
sport hírnevét a világban.

Az a gondolatunk támadt a tavalyi világjátékok felkészülése és a kiutazás előkészítése
közben, hogy tekintsük meg kint a rendezést, nézzük meg azt, hogy milyen lehetőségek
vannak arra, hogy ezt Magyarország is megrendezhesse, hiszen nagyon fontos tudni azt, hogy
a világjátékoknál nem kell új létesítményeket építeni, nem kell hatalmas beruházásokba
vernie magát egy országnak, hanem a meglévő létesítményekre rátelepíthetőek ezek a
versenyek, ráadásul a sportágak sem teljes mértékben rögzítettek. Egy bizonyos törzse van a
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részvételnek a sportágak szempontjából, és a rendező ország is választhat és javasolhat
sportágakat, és nyilván azokat lehet egy rendező országnak javasolni, amelyikben egyébként
erős és jó.

Visszatérve: egy fogyasztható nagyságrendű rendezvényről van szó, és olyanról,
aminek megrendezése Magyarország számára sem jelenthetne hatalmas költséget. Ami a
taiwani világjátékokat jellemzi, körülbelül 50 millió eurós nagyságrendben kell gondolkodni,
ez 10-12 milliárd forint bruttó összeget jelent. Ha - nagyon helyesen egyébként - a kitűzött
olimpiai pályázat és egy elnyert olimpia tekintetében megjelenő költségeket vesszük, akkor ez
nagyságrendekkel, jóval kisebb, vagy ha azt nézzük, hogy a Forma 1 ebben az esztendőben az
euróárfolyam változása miatt 5 milliárd forintos nagyságrendű támogatást kapott, akkor ez
2017-ig egy vállalható összeg. Ha a világjátékokat elnyerte a rendező ország, nyilván  akkor
sem egyszerre terhelik ezek a költségek, tehát ez egy nagyon fogyasztható nagyságrendű és
költségű sportrendezvény, ahol átfedések vannak az olimpiai és nem olimpiai sportágak
között, ami adott esetben, ha célkitűzés, akkor 2017-ig még egy olyan típusú
létesítményfejlesztési projektnek is része lehet, ami egyébként nemcsak kifejezetten a
világjátékoknak épül, tehát nagyon sok olyan jellegű tényező van, aminek eredőjeképpen
bátran szeretnénk biztatni mindenkit, aki ebben döntéshozó, és aki ezt előkészíti, hogy ezeket
a törekvéseket támogatni egy jó nemzeti ügy.

A 2017-es világjátékok pályázatához három nagyon lényeges elemre van szükség:
szükség van például a Magyar Olimpiai Bizottság támogatására. Schmitt Pál köztársasági
elnök úrral - illetve akkor még a Magyar Olimpiai Bizottság elnökével - tárgyalva nyilván
nem a részletekről, mert még nincs meg a kiírás sem, csak tudjuk azt, hogy mik lesznek a
koordináták, az Olimpiai Bizottság támogatását meg tudjuk majd nyerni a fővárosnak, mint
rendező városnak. Én korábban csak a frakcióvezetőkkel, a két nagy frakció vezetőjével
konzultáltam a főváros viszonylatában, Tarlós István úrral és Steiner Pál úrral, mind a ketten
pozitívan álltak a dologhoz, és a korábbi kormány sportkormányzata szintén nem zárkózott el
ettől, de nyilván konkrét ígéretet nem kaptunk, és nem is kaphattunk, amíg nem látszanak
azok a koordináták, amivel ezt a pályázatot be lehet nyújtani.

A sportbizottságot azért gondoltuk erről tájékoztatni, hiszen a döntések előkészítése
azért mégiscsak ezen a testületen keresztül megy, és szeretnénk partnernek megnyerni a
sportszerető parlamenti képviselőket is, politikai párthovatartozástól függetlenül. Mint ahogy
jeleztem, ez is egy olyan nemzeti ügy, mint egy olimpia megrendezése; egyébként ez 3500-
4000 versenyző, 1000-1500 sportszakember plusz az idegenforgalmi vonzata. Azt hiszem,
egy ilyen bizottságban, amelyik turisztikával is foglalkozik, nem kell hangsúlyozni annak
jelentőségét, hogy a 10-12 milliárd forintos kiadásnak milyen bevételi oldalát regisztrálhatjuk,
ráadásul a rendező ország megkaphatja a kommunikációs és a sajtólehetőségeket, plusz a
reklám- és a hirdetési lehetőségeket, tehát ennek azért van egy nagyon komoly bevételi oldala.
Azt nem mondom, mert ez most még nincs kiszámolva, hogy ez ugyanannyi, mint a kiadás,
de én azt gondolom, hogy nem lesz nagy különbség a két összeg között. Ez is abban erősít
meg bennünket, hogy bátran vállaljuk ezt a kihívást. A részletek le vannak írva a határidőkkel
együtt, gyakorlatilag egy kicsi csúszásban van maga a kiíró szervezet, mert a korábbi ígéretek
szerint ez már ennek az évnek a végére kiírásra került volna.

Van a döntéshozatalnak egy mechanizmusa, és nagyon fontos egy nagy komoly
sportvezető, őt úgy hívják, hogy Ron Fröchlich úr, akivel tárgyaltunk kint Taiwanban is, és
aki egyébként az ősz folyamán Magyarországra fog látogatni, és aki ezekben a döntésekben
személy szerint is nagyon komoly hatással bír, tehát az ő jóindulatát, az ő pozitív
visszajelzéseit bírjuk. Nyilván nem ígérheti oda, mert a döntéshozatalnak van egy
demokratikus folyamata, mégis azt gondoljuk, hogy a legfontosabb lobbiember, ha ezt így
nevezhetjük, ilyen szempontból pozitívan áll a dologhoz.
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Tisztelt Bizottság! Nagyon sok részlet nyilván majd a következő időszakban kerül
majd konkrétan nyilvánosságra, amikor itt a mechanizmus elindul, és a világjátékokkal
kapcsolatos pályázat előkészítése megkezdődik. Azok az alapelvek, azok a koordináták itt
most felvetítésre kerültek, az önök anyagaiban benne vannak, amik valóban vállalhatóvá
teszik ezt a törekvést. Nagyon szeretnénk megnyerni a bizottságot annak, ha nyilván most
nem is tud támogató nyilatkozatot adni, mert ezt nem teheti meg, mert nincs is felkészítve
erre, nincs is ebben a kérdésben most kompetenciája, de ha a törekvéseinket szimpátiával
veszi, és támogat bennünket, akkor az bennünket megerősít abban a tudatban és abban a
lelkesedésben, ami ennek a hatalmas nagy világrendezvénynek a Magyarországra való
pályázatát jelenti. Én úgy ítélem meg, hogy ha a 2020-as olimpiai pályázat előkészítése is
megkezdődik, és ezek a törekvések is - ami szintén egy nemzeti ügy - megerősödnek és
elindulnak, akkor ez egy nagyon jó közbülső lépcső, egy nagyon jó tréning és felkészülés arra,
hogy egy ilyen világversenyt meg tudjunk rendezni.

A Nemzeti Sportszövetség alelnökei és vezetése nevében köszönöm azt, hogy
figyelemmel voltak az elmúlt percekben, és kérem azt, hogy tegyék fel azokat a kérdéseket, és
mondják el azokat a véleményeket, amivel mi magunk a továbbiakban is tudunk gazdálkodni,
illetve ha kell és tudunk, akkor itt a helyszínen erre természetesen reagálni és válaszolni
tudunk. Köszönöm szépen a figyelmüket. (Bánki Erik elhagyja az üléstermet.)

(Az elnöklést Zakó László, a bizottság alelnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm az összefogott tájékoztatást, elnök úr. Kérdezem a bizottság
tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban. (Jelzésre:)

Szilágyi György képviselő úr!

Hozzászólások

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Elöljáróban annyit
szeretnék elmondani, hogy a Nemzeti Sportszövetséget a Jobbik a maga részéről, a
programunkban is benne van… Idéznék a radikális változás programunkból, ami úgy szól,
hogy újra kell fogalmazni a Magyar Olimpiai Bizottság, a Nemzeti Sportszövetség, az
önkormányzatok és a szakszövetségek, egyéb egyesületek szerepvállalásának szükségszerű és
kötelező lépéseit, kialakítjuk a sportcsomagot - idetartoznak az olimpiai sportágak teljes
mértékben, ami a MOB-hoz tartozik, a nem olimpiai versenyszámok is a MOB-hoz
tartoznának -, és a versenysportcsomagot, idetartoznak a nem olimpiai sportágak, a sport
egyéb civil szervezetei pedig az NSSZ-hez tartoznának. Ez volt benne a programunkban is, és
a végén azt mondom, teljes mértékben ugyanazt mondta elnök úr, hogy itt nem lehetnek
támogatási megnyilvánulások, de én kifejezem, hogy mi támogatjuk ezt a szervezetet és az
együttműködést. Eddig nagyon sok kérdéssel megkerestük a MOB-ot is, önöket is, és a
harmadik szervezetet, a Paralimpiai Bizottságot; sajnálatunkra válaszleveleket csak a
Paralimpiai Bizottságtól kaptunk, tehát sem önöktől, sem a MOB-tól nem, pedig valóban
egyértelmű, hogy önök mellett tettük le a voksunkat a sportirányítás terén.

Egy szóval tehát a Jobbik részéről nyitott ajtókat döntögetnek, én azt mondom, hogy a
támogatásunkról tudjuk önöket biztosítani ezen a téren, főleg azért is, mert örömmel
hallottam, hogy elnök úr említette a mindennapos testnevelést a beszámolóban. A Jobbik-
frakció maximálisan partner lesz ebben, hiszen az egyik legfontosabb feladatnak tartanánk a
mindennapos testnevelés bevezetését az iskolákba, ami benne is volt a mostani
sportprogramban, de az utolsó pillanatban kikerült ebből. Reméljük, hogy még ebben a
ciklusban vagy nagyon rövid időn belül sikerül ezt megvalósítanunk.
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Ami a világjátékokkal kapcsolatos észrevételem lenne, az pedig az, hogy valóban a
nem olimpiai sportágak legnagyobb seregszemléjéről beszélünk, és tényleg egy
nemzetközileg jelentős világversenyről; mondhatnám, hogy ország még soha nem rendezett
ekkora jelentőségű sporteseményt, ha ez sikerülne. Amit viszont inkább kérdésként teszek fel,
hogy Czene Attila épp egy hete közölte, hogy a 2015-re benyújtott pályázat helyett ő 2017-re
képzeli el Magyarországon az úszó-világbajnokság megrendezését. Mennyire érzik úgy, hogy
két ilyen nagy világverseny vagy világesemény egy évben megrendezhető? Abban egy kicsit
szkeptikus vagyok, hogy a jelenlegi létesítmények tekintetében minden rendben lenne, tehát
megrendezhető lenne egy ilyen esemény. Ön elmondta, hogy vegyük alapul az előző
tapasztalatokat, hogy ez 50 millió euró, tehát 15 milliárd forintnyi kiadás. Ez sem kevés, tehát
ezt szerintem mindenképpen egyeztetni kellene, hogy ebben nincsenek benne a létesítmények,
tehát ha az állam részéről van egy bizonyos támogatás, és akár létesítmények is, éppen
megrendezhető a két esemény, de ezt lehet, hogy egyeztetni kellene, hiszen így lehet, hogy
ütközési pont lesz ebben, ezt fontosnak tartom. Egyébként én elolvastam a tizenkét pontot is;
nem szeretnék most végigmenni rajta, majd ha lesz egy személyes találkozó, akkor esetleg
megvitatjuk, de nagyon sok pontjával maximálisan egyetértünk, mint ahogy mondtam, van is
olyan pontja ennek a tizenkét pontnak, ami egy az egyben szinte benne volt a választási
programunkban. Mi ugyanúgy fontosnak tartjuk egyáltalán a sportbarát média kialakítását,
hiszen a közszolgálati médiumok nem foglalkoznak kellően a sport és a mozgás
propagálásával, és itt nem is elsősorban a meccsek közvetítésére gondolok, hanem különböző
más, olyan műsorokra, amik ehhez segítenek.

Még egyszer: a magunk részéről, a Jobbik-frakció részéről maximálisan támogatjuk
önöket, maximálisan támogatjuk a világverseny megrendezését is, ha azokat az anomáliákat
esetleg meg tudjuk tárgyalni, vagy választ tudunk kapni rá, hogy például hogyan tervezhető

meg két világverseny azonos időpontban. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hadházy Sándor képviselő úr!

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr!
Polgármester Úr! Nagy szimpátiával figyelem a szövetség munkáját, és nagyon szimpatikus
az a célkitűzés, amelyet megfogalmazott. Kettőt szeretnék ezek közül kiemelni. Az egyik a
diáksport és a diákolimpiai mozgalom. Ez számomra talán a legfontosabb, hiszen ha
utánpótlást akarunk nevelni, akkor ez az a fórum, ahol lehet válogatni a sportolók között, és ki
lehet emelni a tehetséges gyerekeket. Ez régen is működött. Azt gondolom, hogy rendkívül
fontos, hogy ezt visszaállítsuk, megerősítsük, és minél több iskolát, minél több szervezetet
bevonjunk ebbe a munkába. A másik, ami szintén rendkívül szimpatikus - a tizenkét pontot
idézem én is -, az a főiskolai és egyetemi sportolás. Nagyon fontos volna, hogy ezt
megerősítsük, és nagyon fontos az a gondolat, hogy a sportolást a tanulással összekössük; ez
rendkívül szimpatikus számomra.

A javaslatot illetően én azt tudom mondani, hogy nagyon fontos volna egy
megvalósíthatósági tanulmány. Az a kérdésem, hogy hogyan álltok ezzel, mikorra várható egy
ilyen munkának az elkészítése, esetleg tudjátok-e ezt finanszírozni, vagy pedig ehhez
valamilyen segítség szükséges számotokra, hiszen érdemi döntést akkor lehet hozni, ha ez a
munka elkészül, és látjuk azt, hogy mit visz, és mit hoz. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Dr. Varga László képviselő úr!

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Én örülök, hogy ez egy sokkal
nyugodtabb napirend, hiszen mindig jobb, amikor a bizottság inkább ilyen szakmai
előterjesztéseket vagy tájékoztatókat tárgyal. Én is gyakorlatilag teljesen csatlakozni tudok az
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előttem szólókhoz, hiszen tényleg úgy érzékelem, hogy az elmúlt időszak munkája egy
komoly hiánypótló munka is, hiszen nagyon sok olyan sportág van tulajdonképpen az
ernyőszervezeten belül, környékén, amik tényleg egy ernyő alatt vannak, hiszen talán
méltatlanul nem kaptak megfelelő figyelmet. Ez a fajta munka, amit önök és sokan körülöttük
kifejtettek az elmúlt időszakban, mindenképpen támogatandó, és támogatásra érdemes is a
következőkben.

Megmondom őszintén, én egy igazi olimpiai sportágnak vagyok nagy rajongója, ez a
labdarúgás, tehát ilyen irányba van egy elfogódottságom, de itt láttam a világjátékok
rendezése kapcsán, hogy ebből az ernyőből is azért tényleg jó pár sportág lett aztán később
olimpiai sportág, szóval ebben is van egy komoly munka, illetve Magyarország sokszor
beszélt akár labdarúgó Európa-bajnokság rendezéséről vagy akár olimpiáról is, sokszor
elindult ebben egy mozgalom. Szerintem - most gondolkodom így erről itt hangosan - talán ez
egy jó főpróbája is lehet akár egy későbbi, nyilván kérdés, hogy mikori olimpiai rendezésnek
vagy valami hasonlónak is. Én azt gondolom tehát, hogy ez azért egy sokkal fontosabb és
súlyosabb dolog is lehetne a hétköznapokban, a médiában vagy az emberek hétköznapjaiban.
Ebben a tekintetben az előttem szólókkal egyetemben a szocialista frakció nevében mondom,
hogy ha ebben tud segíteni egy összpárti politikai támogatás, kiállás, akkor én azt gondolom,
hogy ezt érdemes megtenni. Ebben a tekintetben hadd ajánljam fel a partnerségünket, tényleg
nem mélyen belemenve ebbe, hiszen azért teljesen pontosan, megmondom őszintén, nem
ismerem a hátterét, de ez lehet egy olyan rendezvény, amely mind - mondjuk úgy - az
önkéntes rendezői támogatás, mind a létesítményigény tekintetében egy kiváló főpróba lehet
sok más jellegű sportrendezvénynek, úgyhogy én ezt a magam részéről még az esetleges
egybeesés tekintetében is támogatandónak tartom, különös tekintettel arra, hogy ez egy
következő kormányzati ciklus idejére esik, tehát egy jó főpróbája lehet egyébként a
sportszakmai, sportpolitikai együttműködésnek is a frakciók között is. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Vincze László képviselő úr!

VINCZE LÁSZLÓ MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Én
emlékszem ’98-99-re, 2000-re, amikor önnel együtt küzdöttünk a mindennapos testnevelés
bevezetéséért, és nagyon örülök annak, amit Hadházy képviselőtársam mondott, hogy azért a
diáksport… Igen a diáksport alapjai ott kezdődnek, hogy hetente öt testnevelési órát kell
tartani, és kötelező jelleggel. Nem szeretem ezt a szót, hogy kötelező jelleggel, de amikor ez
kitaláltatott a ’80-as évek elején, Mészáros Pál csongrádi iskolaigazgató találta ki - utána lehet
nézni a szakirodalomban -, hogy legyen minden nap testnevelés óra. Két-három év múlva
elkezdtük, jómagam is testnevelő tanárként, és ezt csináltuk, míg lehetőségünk volt rá, illetve
parlamenti képviselőként próbáltuk felmenő rendszerben, és az alapjait meg is teremtettük az
első Orbán-kormány alatt, amelyet 2002 után, mint mindennapos testedzést, visszametszették,
azzal, hogy fakultatívvá, az önkormányzat feladatává, vagy nem tudom, mivé tették a
szocialista kormányok. Ebből aztán az lett, ami most van, hogy heti egy, másfél, két
testnevelési óra, körülbelül ennyi van, és gyakorlatilag a kisgyermekek nem kerülnek
beoltásra a mozgás szépségével, a játék lehetőségével kisiskolás korban vagy ezt követően,
így nem is válik igazából, csak egy szűk ifjúság rétegének belső igényévé a mozgás, a
testnevelés.

Emlékszem rá, amikor Istvánffy professzor úrral folyamatosan konzultáltunk ’99-től
kezdve ebben a témakörben. Nagyon örültem, hogy a Testnevelési Főiskola majd Egyetem ezt
szintén nagyon fontosnak tartotta, és zászlójára tűzte. Csongrádon túlterjeszkedve aztán
csinálták ezt a mozgalmat, a mindennapos testnevelést - nálunk egy picit sajnos elhalt -
 Dunaújvárostól kezdve Makóig, hadd ne mondjam, széles ez országban még mindig.
Nagyon-nagyon fontos. Én tudom tanítóként is, de testnevelő tanárként is, hogy kollégáim
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körében az ellenállást nem az ügy fontossága meg egyéb minden más okozza, hanem –
 idézőjelben - egyfajta „tantárgysovinizmus”, hogy melyik tantárgynak menjen a rovására, ha
délelőtt bevezetjük és a többi. Ezt nagyon könnyen fel lehet oldani azzal a modellel, amit mi a
gyakorlatban 13 éven keresztül csináltunk. A 40-50 perces tanítási időt 45-re csökkentve a
fennmaradó 5 percekből összejön a plusz egy testnevelési óra, és senkinek a köreit nem
zavarja. Persze ehhez az kell, hogy a küszöbön ott áll a testnevelő tanáruk, ott áll a tanító néni,
és amikor csengetnek, már kezdi az órát, és nem 3-5 perc késéssel, tehát gyakorlatilag az
óravezetésekkel ott lehetünk, ahol egyébként is lenni kellene.

Más ennek a szakemberkérdése. Én vallom azt, hogy tanítói végzettség kell, de
testnevelő tanári is. Ez valahol későbbi célként kell, hogy a szemünk előtt lebegjen, mert pont
a mozgás megszerettetése egy olyan műfaj, hogy tanítói lelkület is kell hozzá, hiszen sokszor
az ötödikes, hatodikos gyerekhez is úgy kell hozzányúlnunk, főleg, ha nem egy bajnoknak
született, hogy meg kell találnunk azt a vonalát a testmozgásnak, ami neki testhezálló, tehát
senki ne menjen ki az oskolából úgy, hogy utál mozogni; valamilyen területét szeresse, és
igénye legyen rá, ez a fő cél. Tudom, hogy ehhez rengeteg létesítmény kell, bár abból nem
állunk túl rosszul, én a saját választókerületemben felmértem; nyilván vannak ehhez rendelt
ilyen-olyan beruházások, kiegészítések, amit majd lépcsőzetesen meg lehet csinálni, hiszen ha
sokat markolnánk az elején, akkor keveset fognánk. Ugyanez a szakemberképzésben is. A
tanítók egy része végzett testnevelés szakkollégiumot vagy bármi kiegészítőt, a testnevelő
kollégák másik része pedig rendelkezik mindazokkal az ismeretekkel, amivel gyakorlatilag
rendelkezni kell, hogy az elsős gyerektől a nyolcadikosig foglalkozhasson velük.

Én nem látom akadályát a felnövő rendszer megvalósításának, magyarul ez azt
jelentené, hogy alsó tagozatban elindul az első osztállyal vagy bármelyikkel, és ehhez képest
felsőben megint egy másik évfolyammal, mondjuk az ötödikkel, és négy év múlva 1-8-ig
megvan. Aztán hogy a középiskolákban meg másutt hogy és mint vezethetők be, erre tippet a
középiskolákban jobban otthonosan mozgó kollégák adhatnak, bár nekem is lenne erre
ötletem, de nem szeretek más mezejére odaokoskodni. Amit csináltam, és a recept bevált a
saját és mások gyakorlatában a környezetben - köszönöm, hogy professzor úr bólogat -, azt
illene valamilyen módon, én úgy érzem, hogy ez az a terület, ahova pártsemlegesen vagy
pártoktól függetlenül mi mögéállhatnánk, ez a bizottság legalábbis, mint szakbizottság.
Köszönöm szépen, és nagyon örülök ennek a beszámolónak, kedves Gyuri, ha szólíthatlak
így, hiszen ez teljes mértékben egy komoly továbblépés lehetőségét is tartalmazza, amit itt
felvázoltatok, és ehhez jó munkát kívánok mindannyiotoknak. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha megengedik, akkor én is feltennék elnök úrnak három
kérdést. Az egyik, hogy Budapest rendezésében történne, de földrajzilag azért milyen
kilométerkorlátozást kell itt elképzelni, tudniillik zalai képviselőként Nagykanizsán már szép
hagyománya van a sárkányhajó-bajnokságnak, illetve Vonyarcvashegyen egy
wakeboardpálya van, ahogy olvastam ezeket a sportágakat. Ha lehet, akkor én is kérnék majd
a megkeresésekből egy-egy példát, amit - ahogy olvastam az előterjesztésben - a képviselő-
testületnek vagy polgármestereknek szétküldenek.

A másik, hogy bár nincs pontos bevételi költségkalkuláció de az, hogy a különbség
nem lesz nagy a kiadás és bevétel között, egy kicsit, mondjuk, a társadalmi elfogadottságot
bizonytalanabbá teszi, mert ha már kicsit is bukunk, az érzékenyebben érinti az embereket,
mintha nullszaldós vagy mínuszos az eredmény.

Még egy kérdés: mi a Nemzeti Sportszövetség véleménye, mert ennek támogatása
világos, egyértelmű, de azért ennek a sportrendezvénynek szintén a társadalmi megítélése
befolyásolható azzal is, ha tiszta állásfoglalást kapnánk arra vonatkozóan, hogy mi a Nemzeti
Sportszövetség véleménye a két év múlva esedékes meleg sportolók fesztiváljával vagy
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olimpiával kapcsolatban, mert mondjuk úgy, hogy ez alapvetően is befolyásolhatja a
társadalmi hozzáállást ehhez a kérdéshez. Köszönöm szépen.

Szilágyi György még kérdezni szeretne.

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Elvileg azért kértem szót,
mert ugyan kicsit elkanyarodunk a témától, de látszik, hogy mennyire fontos a mindennapos
testnevelés. Örülök Vincze képviselő úr szavainak, örömmel tölt el, csak akkor arra szeretném
kérni önt is és minden egyes kormánypárti képviselőt, hogy közösen és erőteljesen lobbizzunk
azért, hogy a pont az önök frakciójában lévő ellenállást megpróbáljuk valahogy áttörni, és
minél gyorsabban vezessük be a mindennapos testnevelést. Egyszer már majdnem sikerült, és
benne volt a benyújtott sporttörvényben, aztán utána sajnos az önök frakciójában lévő
ellenállásnak köszönhetően az utolsó pillanatban mégiscsak kivették ezt a paragrafust.
Szeretnénk, hogy ez minél hamarabb belekerüljön, azzal egyébként, hogy a testnevelő tanári
képesítés volt az egyik fő ok, tehát hogy majd mennyire nevelik a gyermekeket megfelelően,
ha valakinek nincs testnevelő tanári képesítése. Én még arra is azt mondom, hogy átmeneti
időszakra meg lehetne csinálni, csak amikor ezt a véleményt hallom, akkor egy kicsit nekem
sértő, pedig én nem tartok különböző foglalkozásokat. Akik ezt mondják, azoknak el kell
menni mondjuk egy uszodába, el kell menni esetleg egy kick-box-órára, ahol nem biztos,
hogy testnevelő tanárok tartják ezeket az órákat, de hogy szeretettel és a testnevelésre nevelik
a gyermekeket, az biztos, tehát szerintem megoldott lehetne ez az egész.

Ehhez kapcsolódik, hogy itt még mondjak egy pontot, a diákolimpia kérdésköre, ami
szintén benne van önöknél a tizenkét pontban. Azt mondják, hogy tanórán kívüli diáksportnak
és a diákolimpiai versenyeknek minden közoktatásban tanulónak hozzáférhetővé kell válnia, a
diákolimpia legyen a testnevelési tantárgy tanulmányi versenye. Magával az elvvel
egyetértünk, de mi azt mondjuk, hogy nem a jelenlegi formájában. A jelenlegi formájában a
diákolimpia nem azt a célt tölti be, mint amit be kellene töltenie, hiszen a diákolimpián
általában profik versenyeznek, ezt valljuk be, és mondjuk ki, hogy a sportegyesületekben
edződött sportolók versenyeznek benne, akiknek semmi közük az őket a diákolimpiára
elkísérő testnevelő tanárhoz, az igazán amatőr diákoknak tehát nincs lehetőségük a sportolásra
és a megmérettetésre sem. Mi azt mondjuk tehát, hogy a diákolimpiát erre kellene valahogy
kiterjeszteni. Egyébként a Magyar Sporttudományi Társaság 2008. november 12-én a Magyar
Sport Házában tartott egy konferenciát, és ott is elhangzott, szóról szóra idézném, hogy
„Tarthatatlan, hogy a diákolimpia gyakorlatilag a testnevelő tanárok nélkül folyik, és
lényegében kizárólag az egyesületek versenyzőire terjed ki.”. Ezt csak ajánlom figyelmükbe,
hogy vizsgáljuk meg ezt a kérdést, hogy a diákolimpia tényleg azt a szerepét töltse be, amit be
kellene, hogy töltsön, hiszen maga az elv nagyon jó lenne, csak abban a formában kellene
működnie, amire kitalálták. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor megadnám a lehetőséget a válaszadásra, elnök úr.
Köszönöm. (Bánki Erik visszaérkezik az ülésterembe.)

Dr. Gémesi György válaszadása

DR. GÉMESI GYÖRGY elnök (Nemzeti Sportszövetség): Köszönöm szépen.
Egyrészt köszönöm a támogató és jóindulatú észrevételeket, mert csak ilyet kaptunk, és ez
azért jól esik, és azt is, hogy talán most egy olyan kérdésről beszélünk, ahol egy picit felül
lehet emelkedni azon, hogy ez most politikailag milyen formában fogalmazódik meg, mert azt
hiszem, mint ahogy említettem, valóban a sport abszolút egy olyan, nemzeti ügy, ami mögé
szerintem mindannyian szívesen sorakozunk fel, akik szeretjük a magyar sportot és annak
eredményességét, tradícióit, hagyományait.
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Mindjárt szeretnék arra válaszolni, hogy a választási kampányban az volt a Nemzeti
Sportszövetség állásfoglalása, hogy senkivel nem konzultál, nem azért, mert valakit
szerettünk, vagy nem szerettünk - az úgynevezett pártsemlegességet nekem, mint elnöknek, az
én gondolkodásomtól függetlenül kötelességem megtartani, utána a későbbiek során nyilván
itt a bizottság, ahol itt vannak a politikai pártok, és el is mondhatják -, az volt az
elképzelésünk már akkor is, hogy szeretnénk az új parlament Sport- és turizmusbizottsága
előtt megjelenni, és elmondani az elképzeléseinket. Mindjárt válaszolok arra is, hogy bízom
abban, hogy ha konkrétan a pályázat kiírásra kerül lesz, akkor lesz lehetőségünk annak
konkrétumairól is tájékoztatást adni, mert akkor nagyon élesbe fordul a felkészülésünk a
világjátékokra.

A 2017-re tervezett úszó-világbajnokság pályázatával kapcsolatosan: erről nem volt
információnk, bár a híradásokat nyilván figyeljük. A kettő nincs ellentétben egymással, hiszen
a világjátékok vizes része is szükségessé teszi a megfelelő létesítmények biztosítását, bár a
mostaniban is lebonyolítható, mondjuk, a búvárúszás. Ez egy nagyon érdekes sportág
egyébként, nagyon javaslom mindenkinek, hogy nézze meg, mert egészen fantasztikus
gyorsaságok vannak; nyilván még gyorsabbak az úszók az uszonyos úszással, és ott is volt
egy bronzérmünk Taiwanban. Az, hogy 2017-ben úszó-világbajnokság lesz Magyarországon,
ha a pályázatot elnyerjük, szerintem a kettő erősíti egymást, és egybecseng azzal a dologgal,
amit annak idején még Orbán Viktor miniszterelnöksége előtt pártelnökként az olimpiai
bizottsági látogatása során januárban tett, hogy a sport stratégiai ágazat kíván lenni az ő

elképzeléseik szerint, és mindamellett pedig minél több versenyt és rendezvényt hozzunk
Magyarországra. Szerintem ez nagyon jó, és ha turisztikai bizottságról is van szó - hiszen a
kettő összeér, és nem is baj, hogy összeér -, akkor annak hihetetlen sok bevételi része is lehet
egy ilyen rendezvény különféle másodlagos következményei miatt, legyen az akár úszó-
világbajnokság vagy más világverseny. Most is volt egy csomó világverseny, nem értek
össze, az egyikből jöttünk ki, a másikba mentünk bele, hála istennek, és nagyszerű
eredmények születtek Magyarországon.

Ami a tizenként pontunkban benne van, és ez szerintem fontos lenne, hogy hangoljuk
össze évről évre, hogy milyen versenyek vannak; nemcsak feltétlenül Európa- és
világbajnokságról, vagy netán egy világjátékokról van szó, hanem azokról a világkupáktól,
amik pluszforrást igényelnek. Ha van arra iksz millió forint a költségvetésben, akkor, ha az jól
van előkészítve, egyrészt nem üti az egyik a másikat, erősítheti az egyik a másikat, turisztikai
szempontokat is figyelembe lehet venni, hiszen jól ki lehet húzni a turisztikai szezont is. Azt
gondolom tehát, hogy ami fontos e tekintetben, és a tizenként pontunkban benne van, hogy az
érintettek és az illetékesek hangolják össze ezeket a rendezvényeket, és ha minket
megkérdeznek, mint Nemzeti Sportszövetség, szívesen állunk rendelkezésre, hogy ezeknek az
összehangolt rendezvényterveknek a leghatékonyabb legyen a megvalósítása, és szerintem ez
így fontos.

Amit Hadházy Sándor képviselő úr mondott a diáksporttal, főiskolai sporttal
kapcsolatban, az szerintem fantasztikus, nagyon-nagyon fontos. Három adatot hadd mondjak,
hadd terheljem ezzel önöket. 270 ezer igazolt versenyző van Magyarországon, ebből 110 ezer
focista, tehát a maradék gyakorlatilag 160 ezer. Ennyi az összes, ez hihetetlen kevés. A 160
ezerből egyébként - csak egy tájékoztató adat - több a nem olimpiai sportág, tehát ez azt
jelenti, hogy a sportolás egyre inkább tolódik ki a nem olimpiai sportágak felé. Én magam
olimpiai sportágban voltam, olimpiai sportág elnöke voltam, olimpiai bizottság alelnöke
voltam nyolc évig. Lehet, hogy hitelesebben hangzik az, hogy van a sportvilágnak egy másik
szelete is, és ezt nem szabad elengedni magunk mellett. A diáksport, főiskolai sport
tekintetében nagyon fontos, hogy ezt is figyelembe vegyük.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság, kint Taiwanban tudatosodott bennem, pontosan jól
felismerte ezt, és azért partner abban, hogy a nem olimpiai sportágaknak is legyen
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világjátékuk, legyen egy kvázi olimpiájuk, és együttműködik a felkészítésben, összehangolják
a dolgokat. Nagyon fontos tehát, hogy a magyar olimpiai szemlélet, ami bennünk van - és
nagyon helyesen bennünk van - , nemcsak egy olimpia rendezése tekintetében, hanem az
eredményesség szempontjából egy kicsit nagyobb felületre terjedjen ki, és lássuk azokat a
törekvéseket, azokat a hihetetlen felszabadító energiákat, amiknek egyébként ezekben a
sportágakban a magja ott van. Még egy lovaspóló-rendezvény is hoz bevételt
Magyarországnak. A lovaspóló is, ami távol áll tőlem - láttam, és néhányan láthattuk,
személyesen nem voltam ilyen rendezvényen -, oktat gyerekeket, tehát átvesz oktatási
feladatot, adott esetben szociális feladatot is, tehát a lovaspóló is hozhat bevételt, hiszen
ráadásul egy drága sportról van szó, tehát ha ő Magyarországon egy nemzetközi versenyt
rendezne, ahhoz hihetetlen infrastrukturális, logisztikai feltételek szükségesek. Azért kell egy
picit kiterjeszteni a szemléletünket. Higgyék el, hogy ha a két szektor össze van hangolva,
akkor erősíti és nem gyengíti egymást, nem konkurensei egymásnak. Ezért nagyon fontos ezt
figyelembe venni a diáksportnál is és a főiskolán is.

A másik két adat, csak azért, mert ez mindig sokkolóan hat - ezt mindenki tudja, mert
benne volt a korábbi nemzeti sportstratégiában -, hogy ma a gyerekek 70 százaléka 10-18 év
között csak kétszer 45 percet mozog hetente, ez tragikus. Ezt a mindenki által elmondott
mindennapos testnevelés vagy testedzés, attól függ, hogy órarendben vagy nem órarendben
van, szerintem igenis, megalapozza. A másik adat, és ez is nagyon fontos, mert létesítmény is
kell: 350 olyan iskola van Magyarországon, ahol nincsen tornaterem. Ez hosszú évek óta
visszatérő program, amikor még itt ültem a bizottságban, akkor is elhangzott többször, hogy
ezt próbáljuk meg valamilyen szinten kifuttatni. Szerintem ez nem egy, nem kettő, tíz év alatt
rendezhető, ráadásul abban a megoldásban, ami most a látványsportágak kapcsán a
létesítménnyel kapcsolatos kedvezményeket jelenti, egy része letudható szerintem. Az is már
egy lépés előre, hogy a mozgás lehetőségét, körülményeit, részben a szakmai körülményeit -
 ez a szakképzés, testnevelés kérdése -, a másik pedig, hogy a létesítmény körül is
biztosíthassa nyilván a kormányzat.

A világjátékokra való felkészülés, átjárás a sportágak között: szerintem ezt csak
erősíthetem Varga képviselő úr hozzászólásával kapcsolatosan. Az, hogy a világjátékoknál is
egy nagyon komoly önkéntes hátteret fel lehet erősíteni, be lehet vonni egy egész országot a
szervezésbe, és fel lehet egy picit úgy lelkesíteni, mint egy olimpián, még akkor is, ha
tulajdonképpen nem az. A sportágak közötti átjárás, mint ahogy említettem a sárkányhajó, a
szumó példáját vagy a strandkézilabda példáját… - tekintsék meg, javaslom mindenkinek,
hihetetlen. Nem tudtam, hogyan lehet kézilabdázni strandon: lehet, nézzék meg, nagyon-
nagyon izgalmas és élvezetes, és megint nem üti ki a kézilabdát, hanem inkább erősíti, és
többletlehetőséget ad a sportolók számára.

Bevételek, kiadások vagy feasibility study: nincsen még ilyen, megmondom őszintén,
hogy a Nemzeti Sportszövetség anyagi lehetőségei korlátozottak. A pályázó város fizeti a
pályázati díjat, ez körülbelül 10 millió forint. Mondjuk főváros tekintetében, még ha sok
minden tekintetben gazdaságilag rogyadozik, ez akkor is vállalható, hiszen ennek másik
oldalon van egy bevételi oldala, de fontos az, hogy ez alá legyen támasztva. Egyetértek
azokkal, akik azt mondták, hogy az embereknek is el kell mondani, nyilvánosság előtt is el
kell mondani, hogy persze, 10-12 milliárd forint, ha széthúzzuk négy-öt évre, akkor nem egy
hatalmas összeg, de akkor is nagyon nagy pénz, és akkor azt fogják mondani, hogy akkor
abból miért nem tornatermet építünk. Azért nem, mert a másik oldalon van egy lába, pontosan
tudni kell - ma nem tudjuk -, van egy turisztikai bevételi lába nyilván és van egy, a reklám,
hirdetés és a médián keresztül. Ezt a megvalósíthatósági tanulmány ki fogja hozni. Ha ebben
valamilyen formában tudunk segítséget kapni, akár holnap el tudnánk indítani egy ilyen
munkát. Szerintem nem több mint 10 millió forint, de nekünk 10 millió forint is nagyon sok
pénznek számít a Nemzeti Sportszövegség tekintetében. Ha ebben kapunk segítséget, erkölcsi
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és anyagi segítséget is bárhonnan, akkor azt azonnal el lehet indítani, és akkor le lehet tenni
már a pályázat során, hogy ennek ezek a bevételi oldalai, ezek a kiadási oldalai.

Én nem nagyon tudtam erről a két év múlva megrendezendő melegolimpiáról, ez
számomra egy új információ, a Nemzeti Sportszövetség ezzel nem foglalkozott; nem is
nagyon fogunk vele foglalkozni, megmondom őszintén, a mi feladatunk elég széles körű,
hogy ezzel ebben a tekintetben foglalkozzunk. Érdekes információ volt, amit eddig nem
tudtam.

A diákolimpiával kapcsolatosan egyetértek azzal, hogy az ne a profik olimpiája
legyen; ezt a Diáksport Szövetséggel lehet tisztázni. Együttműködő partnerünk, mert ez a
tizenkét pont esszencia, tehát nekünk a folyamatos együttműködés kapcsán majd ezeket a
visszajelzéseket is vissza kell csatolnunk. Nyilván fogunk abban kompromisszumot kötni,
mert én magam sportosként egyetértek azzal, hogy hozzuk be azokat a gyereket is, akik egy
kicsit kövérebbek, kicsit hosszabbak, kicsit tinédzseresebbek, langalétábbak, de ne kudarc
legyen neki. A versenyzés élménye fantasztikus, ha egy pici sikerélmény van; nem is kell itt
magyarázni, mert aki itt van, az mind szereti a sportot. Szerintem minden olyanra, amit
tetszettek mondani, választ adtunk.

Végezetül szeretném megköszönni a jóindulatot, kérni azt az erkölcsi támogatást;
egyelőre csak annyit, hogy megerősödjünk ebben a szándékunkban. Minden energiánkat fel
fogjuk használni, ami van, arra, hogy egy jó, sikeres előkészítése legyen ennek a
világjátéknak, és azok a feladatok, amik a Nemzeti Sportszövetségnél vannak, vagy még majd
azok, amiket mi magunk felveszünk, a legjobban legyenek ellátva, és arról mindenki
tájékoztatást kapjon. Ez fontos a következő fél évben tervezett sporttörvény-módosítás előtt.
Még egyszer szeretném felajánlani ennek az ernyőszervezet és a szerződéses partnereink
nevében az együttműködést, a partneri viszonyt. Biztos vagyok benne, hogy ha egy ilyen
típusú gondolkodás elindul a magyar sport érdekében, akkor abból egy nagyon jó dolog
derülhet ki. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a bizottságnak is.

(Az elnöklést Bánki Erik, a bizottság elnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen én is, elnök úr. Számítunk is a Nemzeti Sportszövetségre
a sporttörvény módosításának előkészítési folyamatában, illetve annak érdekében, hogy a
világjátékok megrendezését kellően alá tudjuk támasztani számokkal is, egyrészt az
államtitkársággal, másrészt a Magyar Turizmus Zrt.-vel, hiszen mindkét területet kiemelten
érinti egy-egy ilyen nagyrendezvény, mindkét esetben szoros együttműködést és viszonylag
gyors információáramlást szeretnék kérni. Ezzel meg tudjuk úgy alapozni az előkészítő
munkákat, hogy amire a kiírás elkövetkezik, addigra mi is felkészültek legyünk, és pontosan
tudjuk azt, hogy mibe kerül, és mennyi bevételt hoz az országnak vendégéjszakákban,
országimázsban és egyébként sportértékben egy ilyen rendezvény. Köszönöm szépen az
elnökség tagjainak is, hogy a bizottság elé elfáradtak, és a bizottság tagjait tájékoztatták arról,
hogy milyen terveik, elképzeléseik vannak. Ígérem azt, hogy amint van egy olyan következő
lépcső, ami döntési szituációt igényel, a sportbizottság örömmel hallgatja meg önöket újra, és
segítünk bizottsági állásfoglalással is abban, hogy ez a munka, amit elkezdtek, sikerrel
végződhessen. Köszönöm szépen. További szép napot kívánok önöknek! A 2. napirendi pont
vitáját lezárjuk.

Egyebek

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy az „egyebek” között van-e bejelentenivalójuk,
észrevételük. (Jelzésre:) Szilágyi György képviselő úr!
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SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Egy kérdésem lenne, elnök úr. Szeretném
megkérdezni, hogy a megalakult albizottság, a kormányzati visszaéléseket vizsgáló
albizottság mikor kezdi meg a munkáját, mert véleményem szerint prompt és feszített volt az
elmúlt időszak akár a sport területén is. Véleményem szerint el kellene már kezdeni, és
esetleg lenne egy javaslatom is elnök úr felé, hogy hogyan kezdjük, vagyis, hogy kit
hallgassunk meg először. Itt többször is elhangzott, hogy a labdarúgás egy kiemelt sportág,
ezt a sporttörvényben is rögzítettük. Javaslom, hogy vizsgáljuk meg valamikor a Magyar
Labdarúgó Szövetség elmúlt időszakban történt működését, kitérve Kisteleki István szerepére,
ha ez elfogadható, csak hogy kezdjünk el esetleg ebben az albizottságban is dolgozni.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Horváth László az albizottság elnöke, aki
kompetens abban, hogy erre választ adjon. Meg fogom kérdezni majd, de úgy tudom, hogy a
választási kampány lezárását követően - minden képviselő elfoglalt most pillanatnyilag -,
októberben lesz az első ülés. Azt viszont tudom, hogy elég komoly információgyűjtés folyik,
tehát az elnök úr is készül arra, hogy az albizottságnak egy komoly munkaterve lesz, és azért
mondom, hogy valószínűsítem, hogy októberre, de meg fogom kérdezni, és tájékoztatom önt
arról, hogy mikorra. (Szilágyi György: Köszönöm szépen.) Amennyiben az „egyebek” között
nincs más, akkor megköszönöm képviselőtársaim munkáját. A mai bizottsági ülést bezárom.

 (Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 11 perc)

Bánki Erik
            a bizottság elnöke

Zakó László
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina


