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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 07 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok szeretettel
köszöntök mindenkit a Sport- és turizmusbizottság mai ülésén! Képviselőtársaim írásban
előre megkapták a mai ülés napirendjére szóló meghívót. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban
van-e valakinek kiegészítése, javaslata. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, kérem, hogy
aki a meghívóban szereplő napirendekkel a mai ülés napirendjét elfogadja, az kézfelemeléssel
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás?
(Nincs jelentkező.) Nem volt.

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat
(T/1498. szám)

Az 1. napirendi pontunk a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló
törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító indítványok megtárgyalása.
Képviselőtársaim kaptak tőlünk egy listát; ebben a listában szerepelnek azok a módosító
indítványok, amelyekről mi azt gondoljuk, hogy szavaznunk kell. Arra kérem majd önöket,
hogy ha találnak olyan módosító indítványokat, amelyek ezen a listán ugyan nem szerepelnek,
de úgy érzik, hogy szavazni kell róluk, akkor azt jelezzék, amikor végigértünk a listán.

Köszöntöm Somogyi Andrea osztályvezető asszonyt a Nemzetgazdasági
Minisztériumból! Megkérem, hogy segítse munkánkat, és az egyes ajánlási számok esetében
jelezze számunkra, hogy a kormánynak mi az álláspontja a benyújtott kapcsolódó módosító
indítványokkal kapcsolatban. Meg is kezdenénk akkor az indítványok megtárgyalását.

19/1. ajánlási számon Bóka István képviselő úr indítványa szerepel az idegenforgalmi
adó differenciált kiegészítésére vonatkozóan, amelyet korábban már támogattunk. Most
igazából ennek megoldására nyújtottak be hárman is indítványt: a 19/1. és a 19/2. Bóka István
képviselő úr indítványai, és szerepel még a 902/1. ajánlási számon Rogán Antal képviselő
úrnak egy indítványa. Arra kérném Somogyi Andreát, hogy mondjon nekünk álláspontot a
három javaslatról.

DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen.
Tisztelt Bizottság! Én is köszöntöm önöket! A kormány a 19/1-est és a 19/2-est nem
támogatja, mivel az 508. számú módosító javaslatot fogja támogatni, ami a 902/1-es, úgyhogy
az első kettő nem, a harmadik meg igen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyakorlatilag itt technikai kérdésekről van szó. Az első
két indítványban, tehát a 19/1. és 19/2-ben 3 milliárd forintos keretösszeggel szerepel ez a
kiegészítés - itt egy differenciált kiegészítésről van szó -, Rogán Antal képviselő úr
indítványában pedig gyakorlatilag az 1 forint helyett 1 forint 50 fillér visszaadása szerepel.

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja a 19/1-es kapcsolódó módosító
indítványt. (Szavazás.) Három.

A bizottság egyharmada sem támogatja.
Ki az, aki támogatja a 19/2. indítványt? (Nincs jelentkező.) Senki nem támogatja.
Ki az, aki támogatja Rogán Antal képviselő úr 902/. számú indítványát? (Szavazás.)

Köszönöm. Ellenvélemény? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Nincs jelentkező.)
A bizottság egyhangú döntésével ezt a kapcsolódó módosító indítványt támogatja.
Menjünk tovább a sorban! A 417/1. ajánlási számon szereplő indítvány következik,

amelyet Rogán Antal képviselő úrral közösen nyújtottunk be. Jelezni szeretném most, hogy
képviselő urak előtt van egy bizottsági módosító indítvány. Ezt azért mondom előre, mert
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tulajdonképpen három, korábban benyújtott kapcsolódó módosító indítványt fog összevonni.
Az egyik ez a biztonságtechnikai fejlesztésről szóló, tehát tulajdonképpen a 417/1. ajánlási
számon szereplő indítvány kerül majd bele ebbe a bizottsági módosító indítványba;
ugyanilyen módon belekerül az utánpótlás-nevelési feladatokra 1,8 milliárd forint, és
utánpótlás-nevelési feladatokra, kifejezetten a labdarúgásra 400 millió forint. Ezt a három
indítványt kezelné együtt az a bizottsági módosító indítvány, amely ezeket a forrásokat
tulajdonképpen az MLSZ-hez csoportosítaná át, és ennek felhasználásáról - a társadalmasítás
elvét követve - a Magyar Labdarúgó Szövetség dönthetne.

Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ha most a
417/1. ajánlási számon benyújtott módosító indítvánnyal kapcsolatban kérdez az elnök úr,
akkor azt a kormány támogatja. Ebben még nincs kormányzati álláspont, hiszen még nincs
benyújtva a bizottság által benyújtani tervezett módosító, de tekintettel arra, hogy várhatóan
tartalmilag azonos lesz, a kormány feltehetően támogatni fogja, viszont akkor majd
gondoskodni kell a meglévő módosítók további sorsáról. (Pál Béla az ülésterembe érkezik.)

ELNÖK: Természetesen. Köszönöm szépen. Menjünk akkor végig! Elsőként azt
javasolnám, hogy döntsünk a bizottsági módosító indítvány benyújtásáról, amely
képviselőtársaim előtt fekszik, amely gyakorlatilag ennek a három tételnek az összevonását
tartalmazza, tehát a kiemelt utánpótlás-központok fejlesztésére, az utánpótlás-nevelési
feladatok támogatására, illetve a sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével
összefüggő feladatok ellátására összességében 3 milliárd 160 millió forintot tartalmaz ez a
módosító indítvány többletforrásként.Kérdezem a képviselőtársaimat, ki az, aki egyetért azzal,
hogy a sport és turizmus… Igen? Parancsoljon képviselő úr!

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Elnök Úr! Csak azt szeretném kérni, hogyha egy
kicsit bővebben kifejtené a biztonságtechnikai dolgokat. Tehát, hogy egyáltalán ki fogja ezt
ellenőrizni, hogy ezt az összeget tényleg erre fordítják-e, tehát ez is a Labdarúgó Szövetség
hatáskörébe tartozik-e vagy milyen formában gondolták ennek a pénznek az elköltését, hogy
tényleg erre irányuljon.

ELNÖK: Igen. Egyértelmű, mint ahogy ez a módosító indítványunkban is szerepel, ez
tulajdonképpen a stadionok beléptető rendszereinek és biztonsági rendszereinek kiépítését
tartalmazza, tehát ezzel a beléptető kapuk, arcfelismerő rendszerek és belső kamerarendszerek
telepítése, ami azt a célt szolgálja, hogy a futball-hulliganizmust gyakorlatilag meg lehessen
szüntetni és stadionokból ki lehessen szorítani. Ez azért kerül át a Magyar Labdarúgó
Szövetséghez, mert az MLSZ, a kormány, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, illetve a legfőbb
ügyész között van egy egyeztetési folyamat, amely azokat a törvénymódosítási javaslatokat
próbálja előkészíteni, amelyeket el kell fogadnunk annak érdekében, hogy a jövő évben meg
tudjuk szüntetni a futball-hulliganizmust. Elsősorban az angol példa alapján a jogszabályok
szigorításával, az eljárás gyorsításával, illetve a biztonsági rendszerek telepítésével meg
tudjuk teremteni annak a hátterét, hogy ne fordulhasson elő több olyan incidens, ami legutóbb
az Újpest-Fradi meccsen is megtörtént. Azért kerülne át az MLSZ-hez ez a javaslat szerint,
mert azt gondoljuk, hogy nem a kormány feladata az, hogy ezeknek a forrásoknak a
felhasználásáról döntsön, hanem ugyanúgy, ahogy a sporttámogatások felhasználása
tekintetében a javaslatunk az lesz, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság és a köztestületek együtt
döntsenek ennek a felhasználásáról, azt gondoljuk, hogy ez is akkor van a legjobb helyen,
hogyha maguk az érintettek tudják eldönteni azt, hogy milyen formában és milyen módon
tudják ezt a rendszert kiépíteni. Szilágyi képviselő úr!
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SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a tájékoztatást. Miáltal nem erről
folyik a vita, most nem szeretnék abba belemenni, hogy angol példára nem ez a
legmegfelelőbb és az első lépés, amit kellene csinálni, mert szerintem nagyon sok mindennek
meg kellene előzni az intézkedésekben azt, hogy tényleg elérjük azt a kívánt célt, hogy rend
legyen a stadionokban.

Egyetlen egy kérdésem van még ezzel kapcsolatban: azok a beléptető kapuk, amik már
rendelkezésre állnak, ugye Deutsch Tamás óta porosodnak bizonyos raktárakban, akkor ezek
a beléptető kapuk nem kerülnek – remélem – kidobásra, hanem ugyanúgy felhasználhatók
lesznek, és akkor erről is az MLSZ valamilyen szinten tud majd rendelkezni, hiszen több száz
millió forintos tételről van szó, ami rendelkezésre állhatna ehhez a célhoz. Köszönöm.

ELNÖK: Ezeket a kérdéseket a későbbiekben kell majd végigtárgyalni. Kovács Péter
képviselőtársam vezetésével van egy albizottsága a bizottságunknak, aki ezzel fog a
részleteiben foglalkozni. Nyilván arra kell törekedni, hogy a meglévő eszközöket fel tudjuk
használni a fejlesztésekhez. Zakó László alelnök úr!

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Elnök Úr! Csak egy gyors kérdés: mindezek fedezetéül,
amit beterveztek általános forgalmi adóból, forint-fillérre stimmelő összegben, azt milyen
áfanövekményből tervezik?

ELNÖK: A jövő évben várható egy gazdasági növekedés. Ebből is van egy áfabevétel-
emelkedés, illetve a beruházásokból és azokból a sportcélú fejlesztésekből, amelyek a jövő
évi adótörvény módosításának a jövő évben történő életbelépésével megindulnak, azokból a
fejlesztésekből is lesznek olyan többletáfa-bevételek, amelyek ezeket a kiadásokat biztosan
fedezni tudják. Van-e még további kérdés? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, kérdezem a
bizottság tagjait, ki az, aki támogatja azt, hogy a bizottság benyújtsa ezt a módosító
indítványt. (Szavazás.) 15. Ellenvélemény? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2. A
bizottság úgy döntött, hogy benyújtja ezt a módosító indítványt.

Ezzel párhuzamosan kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az ezáltal okafogyottá vált
módosító indítványokat, a 416/1-es számon Rogán Antal képviselőtársam és jómagam által
benyújtott kapcsolódó módosító indítványt. (Nincs jelentkező.) Senki. Köszönöm.

Ugyanebbe a körbe tartozik a 732/1-es ajánlási számon benyújtott, utánpótlás-nevelési
feladatok támogatását célzó módosító indítvány.

DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen; a kormány
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gondolom, így a 732/2-est is.

DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen; a kormány
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. És azt a konstrukciót is nyilván elfogadja a kormány, ami
a mi mostani bizottsági módosító indítványunkból következik. Bízunk a kormány bölcs
döntésében, és a fejlesztési források elosztásának társadalmasítása keretében ezt az
intézkedést vélhetően a kormány is támogatni fogja. Ki támogatja a 732/1-es indítványt?
(Nincs jelentkező.) Senki.

A 732/2-es indítványt? (Nincs jelentkező.) Szintén nem támogatja a bizottság.
Köszönöm szépen.
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Haladnánk tovább, a turisztikai célelőirányzat 3 milliárd 400 millió forinttal történő
megemelését célozza az 519/5-ös számú indítvány, szintén Rogán Antal képviselőtársunk
nyújtotta be.

DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen; a kormány
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Képviselőtársaimat kérdezem. Korábban benyújtottunk egy olyan módosító indítványt,

amely a Magyar Turizmus Zrt.-re az előző kormány által ráhagyott mintegy 715 millió
forintos áfabefizetési kötelezettség rendezését célozta volna úgy, hogy elengedi a parlament.
(Kukorelly Endre érkezik az ülésterembe.) A kormány jelezte, hogy ezzel az elvvel így nem
ért egyet. Találtunk egy olyan megoldást, miszerint megnöveljük a turisztikai
célelőirányzatot, ebből az áfa befizetésre kerül, és gyakorlatilag ebből a költségvetés
nullszaldóval tud kijönni.

Horváth András képviselő úr jelezte, hogy szólni kíván. Öné a szó.

HORVÁTH ANDRÁS TIBOR (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Úgy tudom, hogy a
kormányváltásig a Magyar Turizmus Rt. az általa igénybe vett, illetve nyújtott szolgáltatások
után az áfakötelezettségnek eleget tett, azonban itt arról is szó van, hogy ezeket a befizetett
áfákat valamilyen módon visszakapja a Turizmus Rt.

ELNÖK: Egy 2008-as törvénymódosítás kapcsán vesztette el az áfa-visszaigénylési
jogosultságát a Turizmus Rt., és ettől függetlenül a működésében úgy tett, mintha ez így nem
történt volna meg. 2009-re ennek kompenzációját megkapta a kormánytól, de 2010-re már
nem; most kellett volna befizetnie az év végén az adóhivatal által megállapított 715 millió
forint áfát, ez pedig azt jelentette volna, hogy akkor a marketingköltségekből ezt el kell venni,
magyarul nincs winter invitation, téli kampány, és gyakorlatilag innen kezdve a Magyar
Turizmus Rt.-nek fel kellett volna függesztenie a működését. Köszönöm szépen, képviselő úr.

Aki támogatja ezt a kapcsolódó módosító indítványt, az kérem, kézfelemeléssel
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Egyhangú döntéssel mindenki támogatja.

A 709/1. ajánlási számon szereplő indítvány következik, amely az Ópusztaszeri
Nemzeti Történelmi Emlékpark támogatására 300 millió forint… (Hadházy Sándor: Az 524-
es kimaradt.) Bocsánat, tényleg.

Az 524. ajánlási számon szerepel még egy indítványunk, amely a Puskás Stadion
rekonstrukciójának előkészítéséhez hivatott 500 millió forintot rendelni. Kérdezem a kormány
álláspontját.

DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen; a kormány
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Reményeink szerint jövő évben elkezdődhet a Puskás
Stadion rekonstrukciója, és 2014-re be is fejeződhet; ennek előkészítési munkálataihoz
kértünk Rogán Antal képviselő úrral 500 millió forintot.

Kérem a bizottság tagjait, hogy aki támogatja ezt az indítványt, az kézfelemeléssel
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellenvélemény? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Nincs
jelentkező.) Nem volt.

A bizottság egyhangú döntésével támogatja.
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Most térünk át akkor a 709/1. ajánlási számon szereplő indítványra, az Ópusztaszeri
Emlékpark támogatását célzó javaslatra, amelyet Semjén Zsolt és Magyar Anna képviselők
nyújtottak be. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen; a kormány
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság álláspontját. Ki az, aki támogatja
az indítványt? (Szavazás.) Köszönöm. Ellenvélemény? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás?
(Nincs jelentkező.) Nem volt.

A bizottság egyhangú döntésével támogatja ezt az indítványt is.
Végére értünk azoknak az indítványoknak, amelyek a turizmus és a sport területét

érintő generális javaslatok voltak.
Egyedi módosító indítványok érkeznek, amelyek egy-egy településhez kötődő

fejlesztést támogatnának külön. A korábbi gyakorlatunk az volt, hogy ezekről csomagban
szavaztunk. Tennék is egy ilyen ügyrendi javaslatot, hogy ki az, aki támogatja azt, hogy a
következő indítványokról csomagban szavazzon a bizottság. Aki ezt elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Tizenhárom. Ellenvélemény? (Szavazás.)
Három. Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Nem volt.

A kormány álláspontját kérdezem.

DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja ezeket a módosító javaslatokat.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Örülök neki, hogy a korábbi gyakorlattól nem tért el a
kormány, tehát az egyedi módosító indítványokat ilyen módon nem kívánja kezelni.

A 611/1, 611/2., 611/3., 611/4., 611/5., 611/6., 684/1., 743/1., 743/2., 743/3. ajánlási
szám alatt szereplő indítványokról egy csomagban szavazunk. Kérdezem a bizottság tagjait,
hogy ki az, aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) Kettő. Ki az, aki nem támogatja?
(Szavazás.) Tizenkettő. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Négy. Köszönöm szépen.

A bizottság egyharmada sem támogatta ezeket az indítványokat.
Van-e olyan módosító indítvány, amelyről nem szavaztunk, de képviselőtársaim úgy

gondolják, hogy a bizottság hatáskörét érintik. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor
megköszönöm Somogyi Andrea részvételét, és az 1. napirendi pontot lezárom. (Dr. Török
Ferenc: Három mondatot szeretnék mondani a költségvetéssel összefüggésben, ha lehet.) Azt
gondolom, hogy igazából nincs most itt a helye ennek, mert nincsenek már olyan módosító
indítványok, amelyekről a bizottságnak szavazni kellene. Felajánlom, hogy a bizottsági ülés
után Török Ferenc úr rendelkezésére állok.

A MOB új elnökének bemutatkozása, tájékoztató a londoni olimpiára és
paralimpiára történ ő felkészülésről

Áttérünk a 2. napirendi pontra, amely a Magyar Olimpiai Bizottság új elnökének
bemutatkozásáról, illetve a londoni olimpiára és paralimpiára történő felkészülésről szól.

Köszöntöm körünkben Borkai Zsolt képviselő urat, a Magyar Olimpiai Bizottság új
elnökét, a magyar nemzet olimpiai bajnokát! Öné a szó, elnök úr.

Borkai Zsolt szóbeli kiegészítése

BORKAI ZSOLT elnök (Magyar Olimpiai Bizottság): Köszönöm szépen. Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Először is köszönöm szépen a lehetőséget és a meghívást, mert,
legalábbis eddig, nem volt gyakorlat, hogy egy civil szervezet - amely arra hivatott, hogy
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egyrészről az olimpiai eszmét, másrészről pedig egészen az utánpótlástól felépítve az
olimpiákon eredményes tudjon lenni a magyar csapat - megjelenjen így a bizottság előtt. Amit
az elkövetkezendő időszakban pár percben mondani fogok, talán predesztinálja azt, hogy most
itt a bizottság előtt, mint a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, megjelenhetek, és egy kicsit
valóban az előttünk álló feladatokról lehetne beszélni.

Elöljáróban annyit szeretnék elmondani, hogy szükségesnek látom azt, hogy a Magyar
Olimpiai Bizottság jelenlegi felállásán kívül további olyan lehetőségeket, feladatokat,
kötelességeket kapjon az elkövetkezendő időszakban, ami szélesebbé teszi a sporttámogatást.
Magamról nem szeretnék túl sokat mondani, talán itt a bizottság minden tagja ismer, annál is
inkább, mert országgyűlési képviselőként is, ha nem is nap mint nap, de azért mindenképpen
találkozunk. Pusztán annyit, hogy öröm számomra az, hogy a közgyűlés ilyen támogatással
megválasztott a Magyar Olimpiai Bizottság elnökének, és ezért is jó, hogy itt vagyok a
bizottság előtt, és mind közép-, mind pedig hosszú távú célokról tudok beszélni. Amikor a
közép- és a hosszú távú célokról beszélek, akkor természetesen arról is beszélek, hogy az
önök támogatása is szükséges ahhoz, hogy ezek a célok megvalósulhassanak. Öröm
számomra az, hogy a jelenlegi költségvetést áttanulmányozva látszik az, hogy a jelenlegi
kormányzatnak valóban az egyik stratégiai célkitűzése a magyar sport támogatása, de azért azt
ne felejtsük el, hogy ha a magyar sportról beszélünk, akkor maga az élsport. Amiről most a
Magyar Olimpiai Bizottsághoz kapcsolódóan beszélünk, ez csak egy kis szegmense ennek,
egészen a mindennapi testneveléstől kezdve felépíthetjük az élsportig, és fel is kell építeni, és
ez szerintem az elkövetkező időszakban majd fontos feladatokat ró a bizottságokra, magára a
bizottságra is.

Hogy képzelem el, és hogy gondolom azt, hogy az elkövetkező időszakban a magyar
sportot a Magyar Olimpiai Bizottság részben irányítaná? Én azt látom, hogy a jelenlegi
köztestületek, akik egyénileg végzik munkájukat, akkor tudnak megfelelő hatást,
lobbitevékenységet folytatni, amennyiben egységesek tudunk lenni. Tudnék mondani példát
az életből akár a kultúra területén, ahol képesek voltak összefogni, és együtt gondolkodni, és
hihetetlen eredményeket tudtak az elmúlt időszakban elérni. Szerintem a magyar sport akkor
tud majd hasonló lobbitevékenységet és eredményt elérni, ha ezek a köztestületek
összefognak, ehhez persze meg kell teremteni azt a törvényi hátteret, ami biztosíthatja ennek a
tevékenységnek a folytatását. Én szeretném javasolni a bizottságnak és a későbbiekben
természetesen a parlamentnek is, hogy szükségessé válna a sporttörvény oly mértékű
módosítása, ami azt irányozná elő, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság bizonyos sportszakmai
területeken irányító és úgymond felosztó egycsatornás rendszerben tehetné, és irányíthatná a
magyar sportot. Amikor egycsatornás rendszerről beszélek, ez szükséges azért is, mert sokkal
átláthatóbb lesz ez a dolog mindanniyunk számára, mind az állam, mind pedig a sportot
irányító szervezet számára. Azért őszintén, ha megnézzük, az eddigi időszakban sok helyről
érkeztek pénzek, és igazából átláthatatlan volt, hogy a finanszírozás mértéke, minősége és
mennyisége pontosan mennyi is akár az állami szférából, akár a hozzá csatlakozó különböző

támogatásokból.
Elindultak a társadalmi egyeztetések. Társadalmi egyeztetés alatt volt egy első

megbeszélés, amikor arról beszéltünk mind a diákszövetség, mind a különböző szervezetek, a
nem olimpiai sportágak kérdésében, a paralimpiai sportágak kérdésében és támogatásában,
hogy szükségessé válna egy egycsatornás finanszírozási rendszer kialakítása. Most nem
látható a jelenlegi költségvetésben, hogy ez így lenne, ezért ennek az úgymond módosítása is
szükségessé válhatna. Ez azt jelenti, hogy pontosan nevesítve mind a feladatokat, mind pedig
a mellé rendelt pénzeszközöket is, szükségesnek látnám a Magyar Olimpiai Bizottság keretei
között ennek támogatását és ebbe az irányba való tolását.

Tehát két fontos lépést látnék szükségesnek ahhoz, hogy 2012-ben eredményesek
tudjunk lenni. Mondok erre egy példát is. Abban az esetben, hogyha a jelenlegi felosztási
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rendszer, tehát az államtitkárságon keresztül történnek meg az adott sportszakmai
támogatások, akkor igazából mire odajutunk, hogy törvényileg ez a pénzt átutalható és
odaadható a Magyar Olimpiai Bizottságnak, hogy ezen keresztül megkapják a sportszakmai
szervezetek, addigra májust és júniust írunk, és ahhoz, hogy egy felkészülés eredményes
legyen, ahhoz szükséges az, hogy már januártól kezdve pontos szakmai munka mentén tudjuk
ezeket a sportolókat, sportágakat támogatni.

A 2012-es olimpiai felkészüléshez kapcsolódóan egy kicsit szeretnék változtatni azon
a formán, ami az eddigi időszakban volt, azaz olyan versenyezőket, sportolókat támogatni,
akiknek van esélyük a 2012-es olimpián eredményesnek lenni, azaz akár egy éremszerzés
kérdésében vagy akár pontszerzés kérdésében.

Az egyenlő elosztási rendszert én nem támogatnám, valóban meg kell nézni szakmai
alátámasztás alapján, hogy melyek azok a versenyezők, kik azok a versenyzők, akik
támogathatóak a 2012-es olimpiára és a Magyar Olimpiai Bizottság pénzügyi keretein belül
természetesen mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezek a pénzek abba az irányba
csoportosuljanak, és ezeket az embereket támogassuk. Ehhez nagyon jól segítséget nyújt a
Gerevich Alapítványnak a MOB által történő átvétele és lehetősége, és a többi, különböző
csatornán érkező támogatásoknak az egy csoportba való gyúrása, mert így is átláthatóvá
tudjuk tenni ezt a fajta finanszírozást.

Ha a 2012-es olimpiáról beszélünk, akkor mindenképpen azt látom, hogy a magyar
sport azért több sebtől vérzik, és azt is mondom, hogy visszafelé sosem tekintgetünk, hanem
inkább előrenézünk, és nézzük meg, és erre kérem a bizottságot is, hogy segítsen és
támogasson abban, hogy a sport minél intenzívebb és nagyobb támogatási rendszerben
részesüljön. Én pedig azt tudom ígérni, hogyha ez a fajta egycsatornás finanszírozási rendszer
bevezetésre kerül, hogy egyrészről abszolút átlátható lesz, másrészt pedig olyan szakmai
program alapján történik majd meg ezen támogatások kiosztása, amit hosszú-hosszú
egyeztetés után döntésként, akár az elnökség részéről majd a bizottság elé tudunk hozni.

Ez a rövid távú program. A hosszú távú programhoz kapcsolódóan szükségesnek
tartom azt, hogy az adott sportági szövetségek egy koncepció alapján működjenek. Olyan
koncepció alapján, amire a Magyar Olimpiai Bizottság el tudja dönteni, hogy milyen
mértékben és hogyan támogassa ezeket a különböző sportágakat, szintén nem az egyenlő

elosztási rendszer alapján szeretnénk ezt megvalósítani. Tehát a támogatást most a
bizottságtól most arra kérem, hogy minél rövidebb időn belül, egyrészt a sporttörvény ilyen
jellegű módosítása kapcsán, másrészt pedig a költségvetéshez kapcsolódó különböző sorok
pontos megnevezésével, azaz, hogy a Magyar Olimpiai Bizottságnak milyen feladat- és
hatásköre és milyen financiális lehetősége van, mindenképpen szükségesnek látnám.

Két nagyon fontos dolog: az államtitkársággal eddig is szorosan együttműködtünk, és
ezt szeretnénk továbbra is tenni, és egymást kiegészítve szerintem nagyon jól és hatékonyan
tudnánk irányítani a magyar sportnak minden szegmensét. A másik lényegi kérdés: a jelenlegi
köztestületként működőket szintén partnerként kezelné a Magyar Olimpiai Bizottság. Nem
arról van szó, hogy a MOB szeretné az összes pénzt elvenni, és aztán majd utána ki jó fiú, ki
nem jó fiú alapon majd kiosztani, hanem szakmai alapon alátámasztva, partnerként kezelve
ezeket a köztestületeket, valóban egycsatornás finanszírozási rendszerben, komoly szakmai
programok alapján történne meg, az adott elosztási rendszer a Magyar Olimpiai Bizottságon
keresztül működne. Én ehhez kérem a bizottság támogatását, és hiszem azt, hogy amennyiben
átláthatóbb lesz a magyar sport finanszírozása, és azt is hiszem, hogy a Magyar Olimpiai
Bizottságon belül, bár civil testület és nagyon sokan a sport szeretetéből fakadóan teszik a
dolgukat, de olyan szakmai stáb van és szükséges majd kialakítani, amely képes lesz arra,
hogy minden területét a magyar sportnak maximálisan tudja irányítani, és megadják az olyan
sportszakmai támogatásokat, amik az eredményességhez mindenképpen szükségesek.
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Köszönöm szépen, hogy elmondhattam a gondolataimat, amikhez remélhetőleg önök is
csatlakozni fognak az elkövetkező időszakban.

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos nyilván egy 21 éves elnökségi
időszak után lezárni egy fejezetet és aztán nyitni egy újabbat úgy, hogy a korábbi értékek
megmaradhassanak, viszont az új kor kihívásainak megfelelve nyilván olyan módosításokat
eszközölni, amelyek a versenyképességünket biztosítani tudják.

Bizottsági ülésen már többször beszéltünk erről, korábban elsősorban a finanszírozási
problémák és anomáliák miatt, de sajnos éppen a pekingi olimpia után, amit nyilván mindenki
a várakozások alattinak ítélt meg, hogy mi is a probléma a magyar sportirányításával, miben
tudunk mi politikusok segíteni annak érdekében, hogy sportolóink versenyképessége
erősödjék. Hiszen az egyértelműen látható tendencia az elmúlt tíz évre, ha visszanézünk, hogy
egyre több nemzet ismerte fel a sportban rejlő erőt. A sportsikereknek a társadalomra
közvetített hatását, amit mérhetünk nyilván a társadalom egészségi állapotában, hiszen ha egy
minőségi élsportban vannak példaképek az országban, akkor sokkal több gyerek kezd
sportolni, sőt a felnőttek közül is sokkal többen aktivizálják magukat, miközben nagyon nagy
elmaradás van Magyarországon, hiszen az unió utolsó helyén állunk, az uniós tagállamok
között utolsók vagyunk a rendszeres testmozgás tekintetében, amin feltétlenül változtatnunk
kell. Másrészt pedig megint csak számokkal kimutatható, hogy a gazdaságnak is nagyon
komoly erőt hozhat egy sikeres sportélet. Legutóbb a labdarúgó világbajnokság után
készítettek elemzéseket azzal, hogy a francia válogatott csoport utolsóként első körben kiesett
a világbajnokságon, egymilliárd euróra tehető az a veszteség, amit a francia gazdaság
elszenvedett ezáltal és akkor nem nézzük azokat a hatásokat, amelyek a sportgazdaságban
majd a következő években megjelennek. Tehát egy nagyon komoly és összetett kérdésről van
szó, ami ma már régen túlnyúlik az egyes egyéni sportolók vagy a csapatsportágak sikerein.
Valóban egy nagyon komoly össztársadalmi hatása van annak, hogyha van egy sikeres
élsport, egy sikeres utánpótlás-nevelés, illetve egy széles bázison nyugvó szabadidősport egy
országban.

Nagyon örülök annak, hogy az elnök úr és az elnökség elképzelése is egybevág a
kormány azon szándékaival, miszerint szeretnénk egy tiszta, átlátható finanszírozási struktúrát
látni. Azért mondom szándékosan, hogy nem felállítani, mert a kormány nem szeretne
rátelepülni a sportra. Tehát mi azt tartjuk továbbra is, hogy azoknak a társadalmi
szervezeteknek kell dönteni a sporttámogatások felosztásáról, akik a sport irányításában,
közvetett irányításában részt vesznek. Nagyon szimpatikus az az elképzelés is, miszerint a
korábbi egyenlő elosztás elvét újragondolná a Magyar Olimpiai Bizottság, és egyfajta
műhelytámogatásra térne át. Látva az európai példákat, ez is mindenütt már így történik.
Sokkal hatékonyabb a pénzek felosztása. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy azok a
sportágak, amelyek éppen nincsenek valódi versenyhelyzetben európai vagy világszinten,
azok ne kapnának támogatást.

Gondolom, így érti a MOB vezetése is, hogy van egy olyan alaptámogatási rendszer,
amely a sportágak működtetéséhez, fenntartásához szükséges, de a kiemelkedő tehetségeket
külön kell kezelni, és ha lehet így mondani, akkor külön is kell őket menedzselni, hiszen ez is
feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a maximális teljesítményt ki tudják hozni magukból.

Egy kérdésem lenne majd még, elnök úr, nem esett szó a sportegészségügyi háttérről.
Ha már a versenyképességet nézzük és az európai példákat, akkor azt kell mondanom, hogy
sajnos ebben is jelentősen leszakadtunk az európai és a világ élmezőnyétől az évek során.
Nem tudom, hogy ebben történtek-e már tárgyalások, arra mindenképpen kíváncsi lennék,
hogy mi az Olimpiai Bizottság álláspontja, mit kellene tenni annak érdekében, és itt nyilván
majd a politika támogatására is szükség van, hogy a most már gyakorlatilag a
működőképessége határára sodródott sportegészségügyi rendszert meg tudjuk menteni, és új
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lendületet tudjunk neki adni, már Londonra, de inkább egy hosszabb kitekintésre is gondolok,
nyilván a későbbi világversenyekre és olimpiákra.

Van számos kérdés, amit majd szabályozni kell. Előttünk áll egy nemzeti
sportstratégia kidolgozása - ebben majd mindenképpen szeretném kérni az Olimpiai Bizottság
együttműködését is -, illetve egy sporttörvény-módosítás. A kettőt együtt kell kezelnünk,
akkor van igazán értelme. Reményeink szerint jövő tavasszal, májusra eljuthatunk odáig,
hogy a parlament az új sporttörvényt el tudja fogadni, és ebben rendezni tudjuk azokat a
jogszabályi háttereket, amelyek ahhoz a stratégiához szükségesek, amit önökkel, a
sportszövetségekkel és a köztestületekkel közösen szeretnénk majd kidolgozni. Ebben majd
kérem elnök úr együttműködő támogatását.

Egy mulasztásomat szeretném korrigálni, mert itt a tömegben nem láttam a Magyar
Paralimpiai Bizottság elnökét, Gömöri Zsolt urat. Megkérném, hogy fáradjon az asztalhoz,
hiszen itt az elnök úr bemutatkozása mellett a londoni felkészülésről is szót ejtünk - csak
éppen takarásban volt elnök úr, és ezért nem láttam , hogy ha bármi olyan kérdés felmerül a
képviselőtársaim részéről, amely a londoni felkészüléssel kapcsolatos, akkor arra is tudjon az
Olimpiai Bizottság és a Paralimpiai Bizottság vezetése is válaszolni.

Képviselőtársaimnak adom meg a szót: kérdéseket lehet feltenni, illetve véleményt
lehet mondani az elnök úr expozéjához. (Jelzésre:) Szilágyi képviselő úr következik.

Kérdések, hozzászólások

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm szépen a
beszámolót. Nagyon sok olyan dolog van, amit a Jobbik maximálisan támogatni tud, hiszen
hónapok óta mondjuk mi is, már amikor a látvány-csapatsportágak kérdését elemezgettük,
hogy maximálisan támogatunk egy egycsatornás támogatási rendszert, hiszen ez valóban az
átláthatóságot és az előre tervezhetőséget – és ez a legfontosabb talán – nagyon
nagymértékben megsegítené, és egyben a felelősség kérdése is megoldódna. Elmaradhatna az
elmúlt években tapasztalható dolog, hogy egymásra mutogatnak egy-egy esetleges kudarc
esetén, hogy miért is alakulhatott ez ki, hiszen innentől kezdve a Magyar Olimpiai
Bizottságnak egy óriási felelőssége lenne. (Kovács Ferenc távozik az ülésteremből.)

A másik, amire szeretném felhívni képviselőtársaim figyelmét, hogy javasolnánk,
hogy már előre gondolkozzunk el esetleg azon, hogy a 2012-es költségvetésben létrehozzunk
majd egy olyan külön keretet, ami a kvalifikációt szerzett versenyzők nyugodt felkészülését
szolgálhatná, tehát egy elkülönített keretet; természetesen ezzel is egyetértünk, hogy
differenciáltan tudjuk ezeket a támogatásokat odaadni. Fontosnak tartom elnök úr
sportegészségügyi rendszerre tett megjegyzését, hiszen ebben talán a legnagyobb
elmaradásunk van a sport területén.

Két kérdésem lenne, elnök úr. Az egyik egy prioritási kérdés, hogy mint országgyűlési
képviselő, mint polgármester és mint a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke - mindegyik óriási
és embert próbáló feladat - felállított-e magában egy prioritást, tehát hogy hol helyezkedik el a
MOB-elnöki pozíció ebben a három feladatkörben. A másik kérdésem pedig: ha jól értettem a
szavait, akkor a mindennapos testnevelést a MOB támogatná, hogy minél előbb bevezetésre
kerüljön. Ehhez viszont akkor kérném a segítségét, hogy mint országgyűlési képviselő és mint
MOB-elnök minél nagyobb lobbitevékenységet fejezzünk ki a kormány felé, hogy ezt minél
gyorsabban befejezzük, hiszen sajnos, ez most kimaradt a törvénykezésből, de gondolom, a
sporttörvénnyel kapcsolatosan megpróbálunk majd erről tenni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga László képviselő úr kért szót.

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az első szónak
szerintem mindenképpen a gratulációnak kell lennie. Azt gondolom, hogy függetlenül attól,
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hogy más frakcióban ülünk, szerintem egy ilyen súlyú, ilyen múltú társadalmi szervezet
elnökének lenni, gondolom, nagyon nagy dolog, és egy óriási legitimáció, úgyhogy én először
mindenképpen gratulálnék. Nyilván nagy feladat lesz ennek a sokféle érdeknek, értéknek,
ügynek az összehangolása. Ezt rögtön kezdte egy olyannal, gyakorlatilag az első mondatai
között, az egycsatornás rendszer kapcsán elnök úr, ami sokszor persze a transzparenciát is
erősíthetné, de azt kell mondanom, hogy azért más érdekű felek között is kell, hogy
valamilyenfajta szinkront alakítson ki ezzel. Azért itt több társadalmi szervezet vesz részt
valamilyen módon a sportélet összefogásában, irányításában a SOSZ-tól kezdve a Nemzeti
Sportszövetségen át, ugyanis nyilván nem minden sportág olimpiai sportág. Mivel limitált
számú olimpiai sportág lehet egyáltalán, talán ellenérdekeltségek is lehetnek egyes sportágak
között, szóval egy ilyen típusú egypályás sportirányításban vagy egycsatornás rendszerben
azért lehetnek még kérdések. Én ezt csak felvetném, hogy ebben nagyon komoly
konzultációkat kell folytatni a felekkel. Nyilván lehetnek ebből feszültségek a későbbiekben,
meg kell nézni konkrétan, hogy mit jelent az, amiről beszélnek ebben a tekintetben.

A 2012-es felkészülésre már a bizottsági elnökünk igyekezett választ adni, hogy ez
azért nem jelenti azt, hogy lesznek, akik semmiféle támogatást nem kapnak. Nyilván a
kiemelt, eséllyel rendelkezőknek lehet külön támogatása, ebben is persze méltányosan kell
eljárni. A Gerevich Alapítvány kapcsán mondta, hogy a MOB általi átvétele lehet itt
valamilyenfajta továbblépés lehetősége újólag. Csak azt kérdezném, hogy itt az érintettekkel
milyen típusú egyeztetések voltak - vagy nem tudom, hogy ezt öntől kell-e megkérdezni,
lehet, hogy mástól kellene -, mindenesetre azt kell mondanom, hogy ha ott ilyen átvétel van,
akkor nyilvánvalóan ott is az érintettekkel illő egyeztetni. Egy szó, mint száz, jelezte még itt
az államtitkársággal való szoros együttműködést. Mindig kényelmetlen a politikának ebbéli
viszonya, hogy mennyire igyekezzen irányítani a sportéletet akár indirekt módon; nem túl
szerencsés, ha nagyon direkten teszi ezt, jogszabályalkotással, egyéb módon persze lehet
segíteni a társadalmi életnek ezt a fontos szeletét. Én azt kérem, vagy azt javaslom, hogy ha a
végrehajtó hatalommal van egy intenzív együttműködés, akkor a törvényhozó hatalommal is
legyen, tehát a bizottsági munkában szerintem nagyon sok mindenben tudnánk egymás
segítségére lenni, ha más nem, tájékoztató jelleggel, szerintem úgy az olimpiai felkészülésig,
meg persze olimpiák mindig lesznek négyévente. Azt hiszem tehát, hogy erre a ciklusra is
mondhatom, hogy egy szoros együttműködésben kellene lennünk. Én örülök ennek, hogy itt
van elnök úr; nem tudom, hogy ennek mennyi hagyománya volt, az előző ciklusban nem
voltam tagja a bizottságnak, de nem baj, ha ilyen típusú formabontó jelleggel is megindulunk.

A kérdéseimet - nyilván voltak konkrét kérdések az egycsatornás rendszer
tekintetében, illetve a Gerevich Alapítvány tekintetében -, amit most nyilván öntől tudok
kérdezni, mint aki expozét tartott, nem biztos, hogy direktben önnek kell címeznem, hanem
lehet, hogy a kormánynak vagy a végrehajtó hatalomnak, ugyanakkor ezek mindenképpen
kérdések, amik az ön munkáját is meg fogják határozni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További hozzászólási igények? (Jelzésre:) Vincze
László képviselő úr, öné a szó.

VINCZE LÁSZLÓ MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen. Gratulálok Borkai
Zsoltnak a MOB-elnökséghez! Nagyon örülök, hogy lendületes, fiatal, nagy munkabírású,
tapasztalt sportember és kiváló ember került ennek a területnek az élére. Amiért szót kértem
az három dolog. Kezdem azzal, hogy a mindennapos testnevelés szívügyem, a ’80-as évektől
aktív résztvevője és talán kimunkálója is voltam annak a folyamatnak, amit egy kicsit abba
kellett hagyni, illetve itt-ott még csinálják az országban. Nagyon jó tapasztalatok vannak ezzel
kapcsolatban. Én merem remélni, hogy az olimpiai mozgalom talpkövének tekinti a
mindennapos testnevelést, amiből később meríthet is, hiszen ha a gyereknek öt testnevelés
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órája van, abból kideríthető, hogy kik azok az iskolai, városi, megyei és így tovább szinteken
tanulók, gyermekek, diákok, akikkel majd később érdemes lesz foglalkozni.

Itt jön a kérdésem, hogy ehhez nyilván utánpótlás-nevelő központok szükségeltetnek;
van néhány az országban, de nem elég. Ennek megítélése most milyen stádiumban van,
milyen elképzelések lehetnek? El kell indulni ezen a területen.

A harmadik dolog: a sport óriási nemzettudat-formáló, jellemformáló erő és lehetőség;
sporttal össze lehet kötni szinte az egész magyarságot és sok minden mással együtt. Némi
tapasztalatot ebben is szereztünk az utóbbi időben: elindították az úgynevezett Kárpát-
medencei diáksportbajnokságot, most nem akarom mondani a neveket, hogy kik, jómagam is
ötödik éve veszek részt aktív munkásaként ennek a területnek. Én azt gondolom, hogy ezt
kézbe kellene, valamilyen szinten venni, hiszen társadalmi alapon történik ennek a mozgatása,
szervezése és minden más, kiváló emberek vezetésével, de eszköz és viszonylag nagyon
szerény muníció mögé állításával. Tehát, ha az olimpiai mozgalom felismerné, hogy ez is egy
óriási kapcsolattartó lehetőség, hazafiságra nevelés, nem beszélve egy kicsit hátsó szándék is,
hogy akik onnan kijöhetnek tehetségek, a jövő szempontjából, akár rájuk is lehetne számítani
ma már. Ez bevett szokás minden országban szinte. Köszönöm szépen, hogy a bizottság előtt
az Olimpiai Bizottság elnökétől beszámolót hallhattunk.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. További hozzászólási igény? Szalay Ferenc,
alelnök úr, öné a szó.

SZALAY FERENC (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Egyrészt
gratulálok nyilván. Nagy dolog az, hogy valaki polgármesterként, képviselőként és most
MOB-elnökként tudja a sportot képviselni. Ez azt jelenti, hogy nagyon komoly tapasztalatot
hoz, és egész biztos, hogy a sporthoz is őrült nagy segítség lesz. Én azt kérném, ha lehet,
elnök úrtól, hogy az élsport túlsúlyát próbálja meg kezelni. Mert azt látom, hogy mindig
megfogadjuk, hogy valóban, az utánpótlás, valóban a diáksport, valóban az ifjúsági sport, és
akkor a végén mindig elmegyünk és marad az élsport. Most úgy látom, hogy a költségvetés is
nagyon komoly forrásokat biztosít utánpótlásra, a mindennapos testnevelést szeptembertől el
lehet indítani, és az élsport is a helyén van. Csak ezt a hármas egységet tartsuk meg, és abban
a pillanatban senkinek nem lesz különösebb baja, aki sportot fog elvárni vagy sportról fog
beszélni vagy sportügyekben akar majd bármit tenni. Bármelyik lába meg fog billenni,
ugyanoda jutunk vissza, mint ahol voltunk, vagyunk. Ez egy rendkívül fontos kérdés
szerintem, hogy ezt elnök úr mindenképpen tartsa szem előtt.

Az egycsatornás finanszírozás az egyik legbölcsebb dolog, amit tennünk kell, ha
emlékszünk a Nemzeti Sporttanács kialakítására, semmi másról nem szólt, mint arról, hogy ki
hogyan tud a pénzekből egy kicsit többet kiszedni, hogyan tud esetleg közelebb kerülni a
kondérhoz. Ez nem jó. 2004-ben, amikor a MOB-tól elvették a hatásköröket, a forrásokat,
abban a pillanatban ez az egész dolog elindult az oszd meg és uralkodj elve alapján, nem volt
jó. És amikor az élet sok-sok szegmense össze tudott állni, a sport nem állt össze. Többször
elmondtam a példát. A színháztörvényben sikerült elérni azt, hogy a társasági adó
kedvezményét, a színházak, a nézők, a nézettség arányában, 80 százaléka a látogatóknak,
mértékéig használható legyen, ez komoly pénz a színházaknak, a sport nem tudta elérni, mert
szanaszét volt.

Az elnök úr egész biztos meg tudja tenni, hogy összeálljon a sport és egységes
rendszert képviseljen. És ne hagyja, soha ne hagyja, hogy bárki éket verjen a sport közössége
közé, mert abban a pillanatban teljesen szét fog esni az egész. Mi ebben - talán Varga
képviselő úr mondta – mint bizottság nagyon fontos szerepet fog tudni betölteni. És azt
gondolom, hogy mondhatjuk, hogy nem fogjuk engedni, hogy a politika közelebb kerüljön a
sporthoz, mint az eredendően szükséges. És elnök úrnak szerintem ezzel tudjuk a legnagyobb
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segítséget megadni, hogy abban a szerepkörben, amit egy bizottság, egy parlament erősít,
megtegyük, de a szakmaiság maradjon az Olimpiai Bizottságnál. Nevezetesen úgy, hogy az
összes köztestület, ami vagy marad köztestület vagy nem marad köztestület,
mindenféleképpen érdekelt legyen abban, hogy ez az egycsatornás rendszer, az átlátható
szakmaiság, a stratégiák mentén való gondolkodás valóban megvalósuljon.

Ehhez kapcsolódik egy külön szegmens erről, erről most nem esett szó, az NSI, ez a
rendszer talán a legfontosabb – azt gondolom – a magyar sport mostani helyzetében,
közvetlenül az iskolai testnevelés utána, hogy ennek a részben önállósága mindenképpen
maradjon, mert ami most ott elindult, az egy rendkívül fontos és követendő kérdés.

A sport presztízsének a visszaállítása a tét, hogy el tudjuk-e hitetni az országban
nagymamával, nagypapával, anyukával, apukával, szülőkkel, tanárokkal, szerte mindenkivel,
hogy ez egy nagyon fontos része az életünknek. Ezt a presztízst sikerült lerombolni, most ezt
kell – azt gondolom – visszaépíteni. Én azt gondolom, hogy van rá sansz, van rá lehetőség, és
van rá erő.

A sportállamtitkárság. Az államtitkár urat nem látom közöttünk. Itt van-e? Czene
államtitkár urat kérdezem. Nincs itt. Jó, tehát mindenképpen fontos, hogy az államtitkárság és
a MOB közötti kapcsolat valóban az legyen, hogy akár napi, az elején, hogy
mindenféleképpen egyeztessék a feladatokat. Mert az érdekérvényesítés legmagasabb szintje
az államtitkárságtól kell, hogy induljon. Hogyha ez így nem lesz, akkor elég nehéz lesz
kormányzati szintről mindenféle feladatban tevékenykedni.

A mindennapos testnevelésnél elfelejtettem, bocsánat, mert Szilágyi képviselőtársam
mondta, hogy majd a sporttörvényben, nem, a közoktatási törvényben kell majd
helyretennünk a mindennapos testnevelést, és akkor azt gondolom, hogy rendben lesz.
Köszönöm, elnök úr. Jó munkát kívánok!

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. És az elnök úrnak megadom a lehetőséget, hogy a
kérdésekre válaszoljon.

Borkai Zsolt reagálása

BORKAI ZSOLT elnök (Magyar Olimpiai Bizottság): Köszönöm szépen. Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!

Nagyon sok olyan hozzászólást hallottam, amivel maximálisan egyetértek, és el kell
hogy mondjam, hogy ahhoz, hogy a sport ismételten a régi fényében tündököljön, ahhoz sok-
sok lépést meg kell tenni, és a legfontosabb, amiről pontosan most beszélünk, hogy a sport
területén dolgozó, akár köztestületben, akár bizottságban, akár elnökségben önök együtt
gondolkodjanak. Egyetértek azzal is, hogy ne az egyik a másik rovására tegye a dolgát.
Amikor arról beszéltem, hogy társadalmi egyeztetés, akkor pontosan ez alatt értettem, hogy a
különböző köztestületekkel, a sportot irányító, művelő testületekkel egy közös álláspontot kell
kialakítani. A Magyar Olimpiai Bizottság pusztán egy dolgot szeretne: összefogni ezeket a
szervezeteket, és ezen a szervezeten belül irányítani a magyar sportot, partnerként kezelve a
jelen köztestületeket. Csak akkor fog tudni működni, ezzel egyetértünk, különben nem.

Mondjuk abból a mivoltomból is, mivel annak idején testnevelő tanárként dolgoztam,
én láttam és tapasztaltam vagy éppen visszaemlékszem a gyermekkoromra, hogy mennyire
fontos a mindennapi testnevelés kérdése. Egyszer higgyük el, ha prevenció, amiről mindig
beszélünk, az ott kezdődik igazából, amikor a gyerekekkel megismertetjük és megszerettetjük
a sportot, a mozgást. És ez a rendszer valóban ott elkezdődik és egy nagy ívvel jut el egészen
az élsportig, de az élsport nincs a mindennapos testnevelés nélkül és fordítva sincsen. Tehát
én azt gondolom, pontosan a példaképek miatt, hogy ezt egy egységes rendszerben kell
kezelni. Ha a Magyar Olimpiai Bizottság megkapja azt a feladat- és hatáskört, amiről most
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beszéltem, akkor igenis kutyakötelessége a MOB-nak, így az elnökének is, hogy ezt így
egységként kezelje, és így irányítsa a magyar sportot.

Attól, hogy az államtitkár úr nincsen itt, mi egyébként beszélünk rendszeresen, azt is
szükségesnek tartom, hogy az államtitkárság és a MOB között a kapcsolat folyamatos legyen,
céltudatos és ne egymás kárára, hanem egymás segítségére irányuljon. Ebben én abszolút
nyitott leszek, voltam eddig is és leszek ezután is. Öröm számomra azt hallani, amikor nem
politikáról beszélünk, ha a sportról beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy valóban a
sportnak hogyan tudna a társadalom minden szegmense egy kis segítséggel odaállni és nem
politikai alapon közelítjük meg, ez nem áll messze tőlem. Ez a fajta megközelítés. Sőt
abszolút nem, mert akkor tudunk csak eredményesek lenni.

Amikor elhangzott, hogy a három funkció, a három állásnál mi a prioritás, akkor ezért
egy kis intermezzót hadd mondjak. Azért azt nem szabad elfelejteni, hogy a Magyar Olimpiai
Bizottság elnöki posztja egy társadalmi tevékenység, egy olyan funkció, mint mondjuk a
Kereskedelmi és Iparkamarával akár megyei szinten is működő elnöki tevékenység. Megvan
hozzá a stáb természetesen, így a Magyar Olimpiai Bizottságnál, akik a mindennapi
tevékenységüket végzik, az elnöknek pedig az a feladata, akik szintén társadalmi munkában
végzik ezt a feladatot, hogy ehhez kapcsolódóan az elnökségi döntés vagy az elnöki
iránymutatás alapján a Magyar Olimpiai Bizottság iroda végezze a mindennapos
tevékenységét, azaz effektív irányítsa és végrehajtsa azokat az irányvonalakat, amiket akár az
elnök, akár az elnökség meghatároz számára. Tehát ez nem egy állás. Ez egy társadalmi
tevékenység. Ebben a prioritásban nagyon elöl szerepel. De talán így tudnám elmondani, hogy
visszajöttem oda, ahonnét indultam, és amit a sportnak köszönhettem éveken keresztül,
amiből egyébként most polgármesterként vagy éppen országgyűlési képviselőként is
meríthetek, mert rengeteget kaptam a sporttól és az élet más területén is tudtam hasznosítani
ezeket a sportban megszerzett különböző dolgokat.

A polgármesterség számomra továbbra is ott van az élen. Győr városában születtem,
tehát az, mint főállás, az Országgyűlés pedig azért jó, mert pontosan akár a MOB-hoz, akár
Győr városához kapcsolódóan olyan tevékenységet tudok folytatni, ami akár a városom
tekintetében, akár a Magyar Olimpiai Bizottság, az olimpiai mozgalom tekintetében
előnyökhöz tudja juttatni ezeket a szervezeteket, tehát sokkal gyorsabban és hatékonyabban
lehet az adott ügyeket intézni és megoldani. Körülbelül így néz ki ez a hármas, sorrendet nem
szeretnék felállítani, szerintem mindegyik kiegészíti a másikat, és mindegyik az adott
szituációban nagyon jól alkalmazható, és az egyik feladat a másikhoz nagymértékben hozzá
tud járulni segítségként. Amikor az utánpótlásrendszerről beszéltünk, ami elkezdődött, és
nagyon jól működik, ezzel maximálisan egyetértek. Azok az egyeztetések, amiről beszéltem,
amik már elkezdődtek, további egyeztetés szükséges ahhoz, hogy azt a rendszert, ami jól
működik, ne akarjuk megszüntetni. Pusztán arról van szó, hogy egy másik struktúrába építjük
be, de maga a rendszer működtetése ugyanúgy tovább fennmaradna, nekem ez az
elképzelésem, és ehhez mondtam, hogy továbbra is abszolút partnerséget ajánlok a különböző

szervezeteknek.
Amikor arról beszélünk, hogy a Gerevich Alapítvány: igen, megtörténtek az

egyeztetések ehhez kapcsolódóan. Pontosan azért van erre szükség, mert akár a sportolók,
akár az edzők olyan sok és többcsatornás rendszerekben, különböző alapítványok, ösztöndíjak
révén kapták az úgymond támogatást, ami áttekinthetetlen volt. Ezzel egy helyen, Gerevich-
ösztöndíjként az elkövetkezendő időszakban ez sokkal hatékonyabban és átláthatóbban tud
működni, mint mondjuk a Baj Bélától kezdve akár a Gerevichig, tehát különböző területeken
különböző pénzek kiáramlását át lehet látni, és lehet látni, hogy ezek a pénzek valóban
odakerülnek-e, és a megfelelő támogatást megkapják-e akár a versenyzők, akár az edzők.
Ezért szükséges, én pedig nagyon szépen köszönöm azt, hogy a bizottság minden
hozzászólója azt mondta, hogy bátran támaszkodhatok a bizottságra, mint a Magyar Olimpiai
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Bizottság elnöke is, amivel élni fogok, mert nagyon sok mindenben önök is tudnak segíteni.
Amikor azt mondtam, hogy nyitottság jellemzi majd az elkövetkezendő időszakban az én
munkámat vagy a Magyar Olimpiai Bizottság munkáját, akkor ebben természetesen a
bizottság munkáját és segítségét is igénybe szeretném venni. Köszönöm szépen, hogy itt
lehettem, és mindenkinek jó munkát kívánok.

Egyetlenegy dolog: engedjék meg, támogassák azt a javaslatot, ami egyrészről a
sporttörvénynek egy nagyon-nagyon rövid módosítása, ami a Magyar Olimpiai Bizottsághoz
kapcsolódóan maga a pénzfelosztás kérdése. Szükséges ezt meglépni, mert akkor nemcsak
2012-ben tudunk arról beszélni, hogy az edzők és a versenyzők milyen támogatást kapnak -
 azoknak nagyon későn lesz, tehát akik kvalifikálták magukat -, hanem ebben a rendszerben
ott van ez a lehetőség most, de ahhoz szükséges az, hogy a sporttörvény ilyen jellegű
módosítása megtörténjen, és 2011-től már ilyen rendszerben tudjon működni az egész dolog.
Egyébként ezt szolgálja, még egyszer mondom, a Gerevich-ösztöndíj is, egy komolyabb
összeg szerepel ebben, de ahhoz, hogy a sportszövetségeknél történő munka tovább
folytatódhasson, és valóban ezeket a versenyzőket fel tudjuk készíteni már a kvalifikációra is,
és eredményesek tudjunk lenni, szükségesek ezek a döntések. Ha kell, akkor én, mint
képviselő is, egyéni indítványként ezt megteszem, de azt gondolom, mint képviselő, hogy ha
nincs meg akár a bizottság, akár az adott pártok támogatása, akkor nem sokra megyek ezzel.
Gondoljuk át, hogy ez szükséges, amilyen indokokat meg elmondtam, azok meg abszolút
valós indokok. Emiatt kérem az önök támogatását is. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. További hozzászólási igény mutatkozik.
Szilágyi képviselő úr, öné a szó.

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Elnök úr, nem mondtam, hogy
állás, én azt mondtam, hogy nagyon fontos feladat, hiszen ahogy elmondta elnök úr is, a célok
tekintetében egy nagyon fontos szerep jut a MOB-nak a magyar sport jövőjét illetően az
elkövetkezendő időszakban. Lehet, hogy úgy gondolta a prioritásokat, hogy mint a sport
egyik első számú irányítója, és mint egy országgyűlési képviselő, a kettő között ön egy a sok
országgyűlési képviselő közül, a sportnál meg az egyik vezető. Mi Vona Gábor elnök úrral
levélben is gratuláltunk önnek, és itt megerősítem most személyesen is, hogy a Jobbik
Magyarországért Mozgalom részéről, ha az elnök úr jelzi felénk, akkor bármilyen segítséget
megadunk a munkájához azért, hogy a sportban betöltött szerep és az egész magyar sport
minél jobban fejlődhessen. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e további hozzászólási igény? (Nincs jelentkező.)
Amennyiben a képviselők részéről nincs, Török Ferenc képviselő úr… (Derültség.) volt
képviselő úr jelezte, hogy lenne hozzászólása.

DR. TÖRÖK FERENC (Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány): Az előző
napirendhez szerettem volna hozzászólni, de összefügg, mert Borkai Zsolt elnök úr említette,
hogy meg kellene teremteni azt a helyzetet, hogy a jövő évi költségvetésben a MOB tudjon
rendelkezni bizonyos pénzekkel. A képviselő urak nagyon jól tudják, én is évek óta idejárok,
meg többen is itt voltak, hogy a legnagyobb probléma az, hogy májusban kapták meg a pénzt.
Így nem lehet felkészülni. Nem elégséges az, hogy a sporttörvény néhány sorban módosuljon,
mert ez rendben van, hogy a közvetlenül rendelkezésre bocsátott állami támogatással
rendelkezzen az Olimpiai Bizottság, de ehhez ebben a körben módosítani kell a költségvetést,
és ez bizottsági indítvánnyal lehetséges. Két út van tehát ebben: az egyik, hogy azt mondom,
hogy visszatérek arra, hogy a sportköltségvetésbe a sporttörvény alapján így is befolyik a
játékadó, csak ez közvetlenül odament, vagy odaadom a játékadót az Olimpiai Bizottságnak
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azzal a címkével, hogy mire használhatja fel - szabadidő, diák, olimpiai felkészülés,
labdarúgó-akadémiák támogatása. Akkor nagyon egyszerű, mert ez korábban a Wesselényinél
volt, közvetlenül oda folyt be, és akkor ezzel elszámolt, és ez januárban fizethető, mert ez
folyamatosan jön. Ez az egyik út.

A másik pedig az, hogy ha a sporttörvényt módosítom, és azt mondom, hogy a
rendelkezésre bocsátott állami támogatás odamegy, nem a játékadó, akkor viszont a
költségvetési sorokat kell módosítani, és meg kell teremteni azokat az államháztartással
összefüggő kérdéseket, amelyek ezt lehetővé teszik. Lehet középszintű irányító szerv, de ezt
most nem akarom elmondani, mert rengeteg variáció van, de ezt most kell megcsinálni, mert
máskülönben nem fog működni ez az egész dolog. Én azt javaslom, vagy azt kérem, mondom
a bizottságnak, hogy hatalmazza fel az elnököt, hogy ebbe az irányba elmenjenek, és ez
nagyon gyorsan jöjjön ide, mert késő lesz; csak a sporttörvény módosításával nem lehet
megoldani ezt a kérdést. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Valóban az a helyzet, hogy ha ezt az irányt szeretnénk
követni, akkor ehhez költségvetési módosító indítványt kell benyújtanunk. (Dr. Török
Ferenc: Így van.) Az elvvel meg a logikával teljesen egyetértek, mi is ugyanezt akarjuk
elérni; ha visszaemlékezünk, akkor 2004-ig, a sporttörvény akkori módosításáig ez így is volt,
tehát közvetlenül ment a Magyar Olimpiai Bizottsághoz a támogatás, még nem kellett
átfolyatni az akkori sportminisztériumon ezeket a forrásokat. Megnézzük, hogy milyen
lehetőségünk van még arra, hogy egy módosító indítványt e tárgykörben előkészítsünk, és azt
benyújtsuk. Mind a kettő kell együtt, tehát a sporttörvény módosítására is szükség van
mindemellett, ezzel egyetértek.

Gömöri Zsolt elnök úr jelezte még, hogy szólni kíván a Magyar Paralimpiai Bizottság
elnökeként. Öné a szó, elnök úr.

Gömöri Zsolt szóbeli kiegészítése

GÖMÖRI ZSOLT elnök (Magyar Paralimpiai Bizottság): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Köszönjük szépen, hogy a Magyar Paralimpiai Bizottság lehetőséget kap, hogy a
2012-es londoni paralimpia félidejében tájékoztatást, illetve beszámolót adhasson. Az anyagot
hétfőn tudtuk elküldeni, tekintettel arra, hogy szombaton még egy olyan közgyűlésünk volt,
ahol fajsúlyos döntések születtek, és ez az anyag már tartalmazza ezeket a döntéseket.

Azért kértem szót, hogy egy pár percben hadd egészítsem ki az írásos anyagot. Fontos
szót emelnem azért, hogy a felkészülés és a jutalmazás ellentmondása milyen mértékben hatja
át az egész paralimpiai mozgalmat. Nem győzzük elégszer hangoztatni, hogy a londoni
felkészülés egyik kulcsfontosságú szerepe az, hogy valóban felkészülés is legyen, és ne csak
egy kitűzött cél, a jutalmak elérése. Minden lehetőséget megragadok ahhoz, hogy kiemeljem
azt, hogy Peking után a mozgás-, látássérült sport teljes vertikuma a felét kapta, mint amennyi
a néhány sportoló jutalmi keretösszege volt: 240 millió forint volt a négyévi keret, a
jutalmazás pedig több mint 500 millió forint volt. Ha ezt a járulék-, adórészével nézzük, akkor
háromszorosáról beszélhetünk. Ezt az ellentmondást szükséges lenne feloldani, és inkább a
folyamatos, tervszerű, tervezhető munkát segíteni, a jutalom pedig egy elért cél, és nem pedig
a megvalósulást jelentheti.

Szomorú tény, hogy a felkészülés nem áll rendelkezésre a válogatott keret segítésére
se sporteszközök, se sportfelszerelések vonatkozásában, mindig csak a paralimpiához
kapcsolódóan van valamilyen mozgásterünk. Nagyon szomorú tapasztalat volt Pekingben,
hogy a magyar csapat mögött nincs meg a megfelelő sporttudományi, sportegészségügyi
háttér. Ezt a mai napig nem sikerült orvosolni; nagy létszámú csapat utazott ki úgy
világversenyre, hogy nincs velük egészségügyi személy. A mindennapos felkészülés mögött,
tekintettel arra, hogy az életkoruk, a fizikai állapotuk és adott esetben a fogyatékosságuk is
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indokolná a speciális sporttudományi hátteret, ezzel nem tudunk előrelépni. Egy nagyon
szemléletes példaként az az érzésünk, hogy egy olyan gyorsasági versenyen vagyunk, ahol az
autók között mi biciklivel haladunk. Ha a jutalmazást állítom párhuzamba, itt azért van
kitörési pont. A mindennapos felkészülésben a sportoló, az edző és az egyesületek jelentősége
kimeríthetetlen. A sportolót és edzőt a Gerevich-ösztöndíj keretében lehetne kezelni. Nagyon
nagy az aránytalanság, tehát jelen pillanatban nem éri el a 4 százalékot, amit a fogyatékkal
élők ösztönző rendszerére adunk. Ha egy kibővített keretösszegről beszélünk, akkor ez az
arány 2-3 százalékra fog csökkenni. Ezzel nem fogunk tudni lépést tartani. Az egyesületek
műhelytámogatását 2006-ban egy rossz, hozzá nem értő döntés alapján megszüntették, és az
egyesületek egyre nehezebb helyzetben vannak; ezt nem kívánom ecsetelni.

A sportszakmai programjainkat feszítik a gazdasági lehetőségeink, hiszen vagy
felkészítünk vagy versenyeztetünk; a kettőt eddig az elmúlt években nem sikerült megoldani,
és nem azért, mert lehetetlen a helyzet, hanem azért, mert tehetetlen a rendszer. A
2009. évben a mozgás-, látássérült sportban, illetve a Magyar Paralimpiai Bizottsághoz
tartozó rendszerben sikerült az egycsatornás és az egymásra épülő versenyrendszert
megerősíteni, összevonásra került a látás-, mozgássérült sport, hatékonyságot tudtunk ezzel
növelni, és előkészítettük azt a folyamatot, amelynek eredményeként adott esetben egy
köztestületi státusz megvonásával a MOB keretén belül is teljesen harmonizálva fogjuk tudni
végezni a feladatokat. Hadd emeljem ki, hogy 2009-ben a látás- és mozgássérült sport teljes
egész vertikuma nem érte el a 16 milliós támogatási összeget. Ez a 16 millió forint egy
szegény egyesület évi költségvetésénél is kevesebb, és ez december elején érkezett a
területhez. Ilyen körülmények között kell azt a programot végigvinni, amit Peking esetében
kiértékelve egy nagyon gyors szakmai stáb munkájának köszönhetően elindítottunk, és
kellene megvalósítani a hazai versenyrendszert és a felkészüléseket.

Nemzetközi feladataink is vannak. Az IPC, mint a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság,
azért kötelező elemeket határoz meg nekünk. Azokat a feladatokat szeretnénk úgy képviselni,
hogy megjelenjen benne a magyar sport érdeke, és az elmúlt két közgyűlésre pályázatot is
adtunk be. Ezt azért tettük, mert szerettük volna felhívni a figyelmet arra, hogy ha
Magyarország alkalmas arra, hogy egy Nemzetközi Paralimpia Bizottság közgyűlését
rendezze, akkor sok minden másra is alkalmas. Jelen pillanatban ezt a legutóbbi
pályázatunkat, ami a 2011. évre szólt - és ez azért lett volna jelentős, mert London előtti
utolsó testületi döntés volt -, Peking vitte el. A gazdasági szempontok olyan dominánsak
voltak, amivel nem tudtunk versenyezni, viszont az IPC végrehajtó testülete olyan mértékben
értékelte a pályázatot, hogy felkérte a magyar parlamenti bizottságot, hogy jövő évben a
végrehajtó testületi, illetve az elnökségi ülést Budapestre hozhassuk, és rendezzük meg,
úgyhogy úgy gondolom, hogy ez szintén egy nagy előrelépés, és ennek igyekszünk
megfelelni.

Az MPB rendszerében, ahogy említettem, sikerült az egycsatornás, világos, tiszta
sportstruktúrát kialakítani: ebben nagyon egyértelművé tettük, hogy a sporttörvény hatálya alá
eső sportszervezetekről kell gondoskodnunk. A mi tagjaink között sportszövetségek, a
sportszövetségeknek egyesületei, illetve sportolói vannak, mi ezeket a speciális feladatokat
igyekszünk elősegíteni, támogatni. Nem a Paralimpiai Bizottságnak van sportolója, hanem a
sportszövetségnek, ezt fontos kihangsúlyozni, és akkor, amikor bizonyos feladatok átfedése
látszik, akkor nincs átfedés, hanem mi a szövetségek és a sportoló érdekében tesszük a
munkánkat. A Magyar Olimpiai Bizottsággal a kapcsolattartásunk egyre jobb és egyre
szakmaibb. 2009-ben a Magyar Paralimpiai Bizottság tagszervezete lett a Magyar Olimpiai
Bizottságnak. A napi sportszakmai kérdésekben egyeztetések vannak, és az elmúlt három év
munkája alapján azt mondhatom, hogy a Magyar Paralimpiai Bizottság és tagrendszere képes
teljes egészében beilleszkedni abba a modellbe, amit a MOB képvisel, és ehhez mi
csatlakozni is tudunk.



- 21 -

Nagyon fontos lenne, és ezért kérjük a képviselő urak segítségét, hogy azt a modellt,
azt a strukturális szervezeti átalakítást, egycsatornás finanszírozási rendet mi is meg tudjuk
valósítani, és világos, egyértelmű fogyatékossport-rendszer alakulhasson ki. Nagyon jó lenne,
ha eljutnánk arra a szintre, ami nem hiszem, hogy egy nagy vágyálom, de ha legalább a
fogyatékkal élők minőségi versenysportja évi költségvetésben elérhetné a közel 1 millió eurós
szintet, akkor azért abban jutna felkészülésre, felszerelésre, diáksportra, fejlesztésre és
természetesen sporttudományi háttérrel, sportegészségügyi háttérrel megtámogatott,
tisztességes paralimpiai részvételre. Köszönöm szépen a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést, elnök úr. Elhangzott, hogy nyújtottak be
pályázatot a 2011-es kongresszus megszervezésére. Én továbbra is támogatnám azt, hogy ha
ezt ugyan Peking elvitte, de a következő kongresszusra pályázzon Magyarország, hiszen azt
gondoljuk, hogy minden olyan nagyrendezvény, amely Magyarország presztízsét, imázsát és
jó hírét tudja kelteni a világban, azt támogatni kell. Nagyon sok számítást végeztünk már a
különböző világversenyek és nagy kongresszusok megrendezése kapcsán, és minden egyes
esetben az jött ki eredményként, hogy ebből az ország csak profitál. Nyilván van egy rövid
távú ráfordítás, amiben az államnak szerepet kell vállalni, de két, három, négy éven belül ezek
megtérülnek az államnak közvetlenül is, nem beszélve arról, hogy ez imázsban, nemzetközi
kapcsolatrendszerben, sportdiplomáciában milyen erőket jelent. Amennyiben segíthetünk a
végrehajtó bizottság, illetve az elnökség ülésében, akkor természetesen abban is állunk
rendelkezésre.

Ami pedig a Magyar Paralimpiai Bizottság törekvését illeti, hogy rendezze ezt a
jutalmazási, illetve felkészülési költségek anomáliáját, ebben maximálisan egyetértek.
Kifejezetten azt szeretném kérni majd elnök uraktól, hogy a MOB is foglalkozzon ezzel a
kérdéssel, és tegyen le elénk egy javaslatot ide a bizottság elé, hogy mi lenne az ésszerű

elosztás erre. Amiről Gömöri Zsolt elnök úr beszélt, ez az évi 1 millió eurós felkészülési
költség: nyilván meg kell nézni az új sportköltségvetés kapcsán, hogy ebben milyen
lehetőségek rejlenek. Én azt szeretném elérni, és valóban úgy tudna működni egy ilyen
egycsatornás finanszírozási rendszer, amelyre egyébként számos példa van Európában…
Németországban működik egy ilyen rendszer, Franciaországban önkéntes szerveződés alapján
jött létre, tehát ott a köztestületek ismerték fel, hogy sokkal erősebbek lehetnek együtt, mint
külön-külön, és saját elhatározásukból hoztak létre egy ugyanolyan rendszert, amiről most
Borkai elnök úr beszélt. Ha valóban létre tudjuk hozni ezt a rendszert, és semmiképpen nem
szeretné a kormány generálni, sokkal praktikusabb az, ha maguk a szövetségek, köztestületek
kezdeményezik ezt, és le tudnak tenni egy olyan sportágfejlesztési programot, amelyet mi
most a nemzeti sportstratégiába be tudnánk illeszteni, azt gondolom, hogy az lenne az ideális
megoldás, és a sporttörvénnyel rendezni tudnánk az összes olyan, ma még vitatott kérdést,
amely akkor reményeink szerint hat, nyolc vagy tíz évre meghatározhatná a sportfejlesztés
irányait Magyarországon. Ebben mindenképpen szeretnék segítséget kérni majd az elnök
uraktól, illetve egy konkrét javaslatot is majd a Magyar Olimpiai Bizottságtól, mert félidőben
vagyunk a felkészülés tekintetében, hogy mik lennének konkrétan azok a pontok, ahol
segítséget várnának a kormánytól, illetve a parlamenttől ezen a téren. Elnök úrtól kérnék majd
egy kis lobbisegítséget is a mindennapos testnevelés bevezetésében, amiben örömmel látom,
hogy egyetértünk. Ha a MOB egy kezdeményezéssel élne, és ennek az utánpótlásra-nevelésre
és az egész sportbázis szélesítésére gyakorolt hatását kiemelve élne vele, akkor az nyilván
segítené majd a mi munkánkat is.

Elnök Urak! Főtitkár Úr! Köszönjük szépen a válaszokat és a véleményeket. Még
mielőtt lezárom a napirendi pontot, Szalay Ferenc alelnök úr kért szót. Övé a szó.
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SZALAY FERENC (Fidesz): A fogyatékkal élők sportjához mondanám, hogy
hasonlóképpen, mint ahogy előbb a MOB-nál, szerintem a fogyatékkal élők sportja messze
nem paralimpia. Az ennél sokkal, de sokkal szélesebb. Tehát én azt kérném az elnök úrtól,
hogy nagyon-nagyon figyeljen arra, hogy az a széles, sajnos széles bázis, aki rászorul arra,
hogy a fogyatékkal élőkkel foglalkozni lehessen a sporton keresztül, az csúcsosodjon ki a
paralimpiával, de ne csak az legyen. Mert pontosan tudjuk, hogy állandó vita van FONESZ és
paralimpiai mozgalom között. Ne legyen. Tehát legyen valóban az, hogy egy szervezeten
belül a rendszer maga működjön. Temérdek emberről van szó, és nem mindenki jut el nyilván
a paralimpiáig. Viszont nagyon sokan eljutnak oda, hogy boldogság az, hogy egyáltalán
ugrani, futni, úszni tud, bármit tud a saját szintjén. És ezt, azt gondolom, nekünk innen is
üzenni kell, hogy nekünk az is fontos, hogy a tömegbázis – megint mondom, idézőjelben
sajnos – is itt legyen a képben. És ez az egymillió euró, ami a felkészülésre jó és kell, ez
rendben van. De az a nem tudom, hány millió forint, ami arra kell, hogy rendszeressé tegyük a
sportlehetőségét ezeknek az embereknek, ez az elnök úr fejében biztos ott van, de jöjjön is
mindig elő, hogy ez egy rendszerként tudjon működni az országban. Ne felejtsük el azokat,
akik számítanak ránk nagyon, és nem fognak eljutni se Pekingbe, sehová, hanem el fognak
jutni a szomszéd faluba, hogyha elvisszük őket. Ezt nagyon szeretném kérni mind a két
elnöktől, hogy ez legyen ott a fejekben. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Még csak sikerül generálnunk egy kört. Szilágyi
képviselő úr!

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Valóban méltánytalanul
bántak az elmúlt időszakban a fogyatékkal élő sportolók támogatását és elismerését illetően,
nagyon sok nehézséggel küzdöttek. Hogy csak egy példát említsek, nem tudom, mennyire
tudják képviselőtársaim is, hogy jelen pillanatban olimpiai központok uszodáinak esetében
sincs megoldva az akadálymentesítés. Tehát egy ilyen dologgal is megnehezítjük adott
esetben a sportolók felkészülését, és kérem az elnök urat, hogy folyamatosan tájékoztassák a
bizottságot és a kormány illetékes tagjait a nehézségeikről, hogy ebben esetleg segítséget
tudjunk nyújtani. Mondjuk, ez a jövőben talán hatékonyabban működhet, hogyha az újonnan
megválasztott alelnökük valóban el fogja látni a feladatát és akkor így a kommunikáció
esetleg szorosabb lehet a kormány és önök között. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Gömöri Zsolt elnök úrnak adom meg válaszra a
lehetőséget.

Gömöri Zsolt reagálása

GÖMÖRI ZSOLT elnök (Magyar Paralimpiai Bizottság): Köszönöm szépen a
hozzászólásokat és ezt a támogató kiegészítést az uszoda és a beszámolási lehetőségünkre a
felhívást.

Szalay képviselő úrnak meg hadd köszönjem meg, hogy kiegészítette a koncepciónkat.
Tulajdonképpen itt most az volt a napirendi pont, hogy a paralimpiára való felkészülés
félidőben, ezért nem tértem ki arra a koncepcióra, amivel egy évvel ezelőtt elkezdtük. Nekünk
nagyon fontos a széles bázis, az a sportrendszer, amit elkezdtünk egy éve. Itt érintjük a
diáksportot, érintettük a mozgás-, látássérült sportnak a teljes vertikumát. Nemcsak a
paralimpia, hanem a nem paralimpiai sportágakat is elkezdtük istápolni, gondozni, támogatni
szakmailag és a lehetőségeinkhez képest. A tekében vannak eredmények, a triatlonban vannak
eredmények, sportágak fejlődnek. Ugyanakkor ennek kapcsán hadd fejezzem ki, hogy most
már döntés született, hogy az enyhén értelmi fogyatékosok is visszakerültek, ott is elkezdtük
egy közös hazai rendszernek a kidolgozását, tehát ez is kezelés alatt van, és dolgozunk rajta,
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és hát folyamatosan más szervezetekkel is, ide mondhatom a siket olimpiára készülő
sportolókat, de az, hogy a Magyar Paralimpiai Bizottságnak mennyire szerteágazó a
feladatköre, azt a képviselő úr hozzászólása is alátámasztotta. Ez a támogatási rendszer, az
egycsatornás, nem feledkezik meg erről a sportszegmensről. Köszönöm szépen még egyszer.

ELNÖK: Elnök Urak! Főtitkár Úr! Köszönjük szépen még egyszer a jelenlétüket,
kiegészítésüket, sok sikert kívánunk Londonra, és igyekszünk megtenni mindent annak
érdekében, hogy ne maradjon egyetlen pont sem a versenyzőinkben. Sok sikert kívánunk
mindannyiuknak.

Tájékoztató a nemzeti sportstratégia módosításáról

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, amelyben egy tájékoztatót hallgatunk meg
a nemzeti sportstratégia alakulásáról. Szekeres államtitkár urat kérem szépen, hogy fáradjon
az asztalhoz, illetve kollégáit, akik a segítségére lesznek a szóbeli kiegészítésben.

Szekeres Pál szóbeli előterjesztése

SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Eljuttattuk önökhöz az anyagot, amelyik a sport 21 nemzeti
sportstratégia módosításáról szól. Felmerülhet a kérdés, hogy 2007-ben ötpárti konszenzussal
fogadott el a parlament egy anyagot, hogy akkor miért volt erre szükség. Egyrészről úgy
gondolom, hogy minden koncepció élete az, hogy időszakonként felül kell vizsgálni,
másrészről pedig ne felejtsük el, hogy történt két olyan esemény, az egyik Európában, a másik
pedig a világon, amely döntően érintette, úgy gondolom, minden európai nemzet sportját. Az
egyik az a sajnálatos világgazdasági válság, a másik pedig az az örömteli esemény, hogy az
Európai Unióba bekerült a sport mint a közös gondolkodás része, a lisszaboni szerződés
tekintetében. Ez azt jelenti, hogy középtávon megjelennek olyan programok, lehetőségek,
amelyekkel gondolkozni kell.

A másik, ami belföldi vetülete ennek a változtatásnak, hogy amikor 2007-ben
megszületett ez a stratégia, semmilyen érdemi változást nem hozott. Ezt én el tudom mondani,
mint abban az időszakban civilként, köztestületi alelnökként vagy sportszövetségi vezetőként,
hogy nagyon örültünk annak, hogy elkészült egy ilyen anyag, egy nagyon fontos
dokumentum, nyilvánvalóan minden ágazatnak definiálnia kell önmagát, de most egy másik
helyzet van, úgyhogy ennek az átdolgozásnak az apropója nemcsak az, hogy egy új
felállásban mindig valamit újjá kell fogalmazni, hanem valóban azt látjuk, és azt érzékeljük
civilként is, hogy itt történtek máris olyan lépések a sport területén, amelyek azt
predesztinálják, hogy ez az anyag nemcsak egy papír, hanem valóban lesz mögötte szakmai és
pénzügyi tartalom. Mire gondolok? Egyrészről ugye a költségvetésben háromszoros forrás
van a szabadidősportra, másrészről már itt is elhangzott, a közoktatási törvény módosítása
keretében, amiről évtizedek óta beszélnek a testnevelő tanárok, az edzők, azok az emberek az
egészségügyben, akik a prevencióban is gondolkodnak, hogy nagyon fontos a mindennapos
testnevelés, ezek mind-mind olyan változások, amelyek azt mutatják, hogy érdemes ezzel az
anyaggal foglalkozni. A Tao-törvényt is idesorolnám ezek közé, illetve azt is, hogy az új
kormány egyik lépése volt, hogy egymilliárd forintot visszaadott a magyar sportnak.

Technikai dolgokról néhány gondolatot: a tárca belső egyeztetését ez az anyag már
megjárta, és a mai napon kerül a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz
közigazgatási egyeztetés elindítására, és még idén a kormány elé kerül és jövőre kerül önök
elé, a parlament egésze elé. Egyébként ez kezeli az egycsatornás finanszírozás kérdését, és
minden egyéb olyat, ami egy stratégia beltartalmát jelentheti.

Körülbelül ennyit tennék kiegészítésként és örömmel várom a kérdéseket.
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(Az elnöklést Szalay Ferenc alelnök veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdések merültek-e fel? (Nincs jelentkező.) Vélemények
születtek-e? (Nincs jelentkező.) Ellenben én hadd mondjam államtitkár úréknak, hogy
valóban, hogyha a végrehajtásban képesek vagyunk egy rendszert kialakítani és
végigmegyünk rajta, mert ugye ez a stratégiának nem volt része annak idején, mindig azt
mondtuk, hogy na majd egyszer megcsináljuk, ha most ezt megtesszük, ütemezzük és a
forrásbiztosítás valóban hosszú távon mögötte van, akkor ennek a stratégiának van
létjogosultsága. Tehát azt gondolom, hogy ezt éppen ezért meg kell járatni egy nemzeti
konzultáción. Hasonlóképpen mint sok minden mást. El kell vinni az önkormányzatokhoz, a
szövetségekhez, a MOB-hoz, el kell vinni a civil szervezetekhez, a Testnevelő Tanárok
Szövetségétől a Sportiskolák Szövetségéig, a Testnevelési Egyetemtől mindenhová, hogy
mondjanak róla újra véleményt, és akkor nyilván abból meglátjuk, hogy merre lehet menni
tovább. Azt nem nagyon gondolom, hogy szégyen ismételni, megismétlem, hogy ilyen, hogy
a forrás ilyen szinten emelkedett a sportra, 2002 óta nem fordult elő. Nyolc év után van
először az, hogy jó 2 milliárd forinttal több van a soron, mellette ott van még
létesítményfejlesztésre – meg nem mondom, melyik minisztériumban, talán a Fejlesztési
Minisztériumban (Közbeszólás: Belügyminisztérium.), akkor ott, a Belügyminisztériumban
pénz létesítményfejlesztésre -, és egészen biztos vagyok abban, hogy a társasági nyereségadó,
ha az Unió végigmegy, és a kérdéseket látva akár át is mehet, akkor abból igen-igen komoly
forrásai lehetnek a magyar sportnak. Az utánpótlás-nevelés kérdése: a mai napon fogadtunk el
hozzá még 1,8 meg 400 millió forintot. Ha ezt így végigmondjuk, és összerakjuk, soha nem
látott sanszunk van, csak államtitkár úrék álljanak az élére, és harcoljanak, hogy ezt tényleg
vigyük végig, és minden érdekeltet, ahogy az előbb mondtuk a MOB-nál, fogjunk össze, és
egységesen csináljuk meg, ne hagyjuk, hogy ebbe bárki bármilyen módon belerondítson a
későbbiekben. De van erő, én úgy látom, hogy ezt meg fogjuk tudni csinálni. Köszönöm
szépen a tájékoztatót. Erről szavazni nem kell; köszönjük szépen a beszámolót, illetve ha
reakció van, akkor megadom a szót. (Jelzésre:) Tessék!

SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
tudom, hogy van-e még kérdés.

ELNÖK: Nincs.

SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Én azt
tudom mondani, hogy egyrészt köszönjük a lehetőséget, másrészt természetesen a
folyamatban a köztestületek, az országos szakmai szervezetek partnereink, hiszen amikor ez
az anyag úgy készült el, hogy számtalan helyről kértünk be tanulmányokat, statisztikákat, mi
magunk is végeztettünk a két háttérintézménnyel. Én tényleg hiszek abban, hogy ez a közös
stratégia - ugyan politikai, de sportpolitikai, nem pedig pártpolitikai stratégia -, úgy
gondolom, hogy garantálja azt, hogy ez nagyon sokáig megrajzolja azt az útirányt, amin
menni kell, ha ehhez a költségvetési források biztosítva vannak. Kérem külön azokat önök
közül, akik polgármesterek, hogy ezeket a forrásokat az önkormányzatok is biztosítsák, mert
ez a nélkül nem fog működni! A központi forrásokért tudunk itt együtt lobbizni, de ahhoz,
hogy az önkormányzatok a sajátjukból mellé tegyék a létesítményre, a helyi szintű szabadidő-
, diák-, versenysportra, helyi szintű fogyatékosok sportjára, a nélkül ez nem fog menni.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Az önkormányzatok nevében mondhatom, hogy az
önkormányzatok most boldogok, hogy pályázhatnak, és a pályázatokon belül akár
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sportfejlesztésre is juthat a későbbiekben. Nyilván önkormányzatok nélkül nehezen fog
működni akár a magyar sport, de szerintem ezt meg fogjuk oldani a későbbiekben.
Köszönöm.

Egyebek

Egyebek. Szilágyi képviselő úr!

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Kérni szeretném képviselőtársaim
támogatását és segítségét egy ügyben a kormány felé, amennyiben egyetértenek ezzel a
kezdeményezéssel. Ha megengedik, pár mondatos közleményt felolvasnék, amit a bizottsági
ülés előtt adtam ki. A Jobbik Magyarországért Mozgalom a nemzet sportolója címre Grosics
Gyulát és Buzánszky Jenőt jelöli. A jelölést a hatályos kormányrendelet szabályainak
megfelelően Szilágyi György, mint magánszemély nyújtja be Czene Attila sportért felelős
államtitkárnak. A Jobbik arra kéri a kormányt, hogy tegye lehetővé a vonatkozó
kormányrendelet módosításával, hogy egyszeri kivételes alkalomként most egy időben 13 fő
lehessen a nemzet sportolója cím birtokosa, ezzel lehetőséget adva arra, hogy az Aranycsapat
mindkét élő legendája megkaphassa a címet. Amennyiben képviselőtársaim tudják ezt
támogatni, akkor kérem, hogy a kormány felé jelezzék azt, hogy ebben az egyszeri és
kivételes alkalomban el lehessen térni a 12 fős maximum létszámtól, hogy a két, még élő

legenda egyszerre megkaphassa ezt a címet. Ebben kérem a támogatásukat, amennyiben
egyetértenek vele. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Én nem tudom ennek az odaítélésének a módszerét és
módszertanát, nem tudom, hogy az államtitkárság tud-e erről valamit mondani. Azt tudom
ígérni, hogy én személy szerint egyetértve ezzel, képviselő úr, hogy végigbeszéljük,
végiggondoljuk, és természetesen, ha egy mód van rá, támogatni fogjuk. (Szilágyi György:
Jó.) Nem látok kivetnivalót benne, de nem tudom pontosan, hogy min kell továbbmennünk.
Van-e más az „egyebekben”? (Nincs jelentkező.) Köszönöm az aktív részvételüket.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 35 perc)

Bánki Erik
a bizottság elnöke

Szalay Ferenc
a bizottság alelnöke
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