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Napirendi javaslat

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: 
A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/1923. szám)
(Bánki Erik, Borkai Zsolt és Szalay Ferenc (Fidesz) képviselők önálló indítványa)

2. 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
Hadházy Sándor (Fidesz)
Horváth László (Fidesz)
Kovács Ferenc (Fidesz)
Kovács Péter (Fidesz)
Lasztovicza Jenő (Fidesz)
Törő Gábor (Fidesz)
Bús Balázs (KDNP)
Horváth András Tibor (MSZP)
Pál Béla (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP)
Szilágyi György (Jobbik)
Kukorelly Endre (LMP)
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Szalay Ferenc (Fidesz) Kovács Ferencnek (Fidesz)
Kovács Péter (Fidesz) megérkezéséig Horváth Lászlónak (Fidesz)
Vincze László Mihály (Fidesz) Törő Gábornak (Fidesz)
Hoffman Pál (KDNP) Bús Balázsnak (KDNP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Szekeres Pál helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Dr. Török Ferenc kuratóriumi elnök (Wesselényi Miklós Sport
Közalapítvány)
Gömöri Zsolt elnök (Magyar Paralimpiai Bizottság)

Megjelentek

Kollár Róbert (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Lukács Zsuzsanna (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Berényi János (Nemzeti Sportszövetség)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10  óra 45  perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok szeretettel
köszöntök mindenkit a bizottság mai ülésén. A meghívót írásban valamennyi képviselőtársam
megkapta. Egy napirendi pontunk van, a sporttörvény módosításához benyújtott önálló
képviselői indítvány, és van az egyebek is. Kérdezem, hogy van-e kiegészítési javaslat a
napirendhez. (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki fogadja el a mai ülés napirendjét? (Szavazás.) A
bizottság egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1923. szám)
(Bánki Erik, Borkai Zsolt és Szalay Ferenc (Fidesz) képviselők önálló indítványa)

1. napirendi pontunk tehát a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló
T/1923. számú törvényjavaslat. Köszöntöm Szekeres Pál helyettes államtitkár urat a Sport
Államtitkárság képviseletében, aki a sporttörvény módosításával kapcsolatban majd a tárca
álláspontját ismerteti. Képviselőtársaim megkapták a törvénymódosító javaslatunkat, amelyet
Borkai Zsolt és Szalay Ferenc képviselőtársaimmal együtt nyújtottunk be. Röviden
elmondanám, hogy mi tette szükségessé ennek a benyújtását.

Bánki Erik el őterjesztő tájékoztatója

Már a választási kampányban a különböző sportszakmai szervezetekkel való
egyeztetés során felmerült az igény, hogy átláthatóvá és világossá kell tenni a sport
finanszírozását Magyarországon. Pillanatnyilag öt köztestület végzi a források elosztását,
mind az öt köztestület önálló apparátust működtet a tevékenységéhez, és emellett vannak még
olyan meghatározó szervek, mint a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet vagy a Nemzeti
Sportközpont, amely egyrészt az utánpótlás-nevelési programok irányításával, másrészt a
sportlétesítmények üzemeltetésével és fenntartásával foglalkozik. Szeretnénk ezt a helyzetet
jelentősen megváltoztatni és egy egycsatornás finanszírozási modellt létrehozni. Volt egy
egyeztetés a köztestületek vezetőivel, ahol ezt a szándékot Borkai Zsolttal, a Magyar Olimpiai
Bizottság újonnan megválasztott elnökével elővezettük, és ott a köztestületek részéről is
kaptunk egy olyan támogatást, hogy abban az esetben, ha az általuk képviselt terület
működtetése az új köztestületen belül megoldható lesz és nem sérülnek azok az elvek,
amelyek az eddigi működésüket jellemezték, akkor támogatják a finanszírozás ilyen módon
történő átalakítását.

A sporttörvény módosítására azért van most szükség, hogy az egycsatornás
finanszírozás irányába el tudjon indulni a folyamat, és a Magyar Olimpiai Bizottság megkapja
azokat a jogköröket, amelyek szerint a finanszírozásra konkrét javaslatot tud tenni. Ahhoz,
hogy az egy csatorna végérvényesen működőképes formában legyen, az szükséges, hogy
önálló költségvetési soron szerepeljenek azok a tételek, amelyek ilyen módon kerülnek
kifizetésre. Ez egyelőre csak részben teljesíthető – nyilván egy későbbi indítvánnyal, amely a
költségvetési törvényhez benyújtott módosító javaslat lesz –, igazából teljes struktúrájában a
2012-es költségvetési évtől fog tudni működni. Az átmenetnek szeretnénk biztosítani egy
időszakot, ezért lenne jó, ha ezt a törvényjavaslatot még decemberben elfogadná a parlament,
s ezáltal a MOB-hoz kerülnének vissza azok a feladatok és funkciók, amelyek részben már a
korábbi, 2004-ben módosított sporttörvényben is rendelkezésre álltak. Két fontos szempont
vezérelt bennünket, az egyik az, hogy a londoni olimpiára történő felkészülés zökkenőmentes
lehessen, a másik az, hogy elmozduljunk a sport egycsatornás finanszírozásának az irányába.

Kérdezem helyettes államtitkár urat, hogy a Sport Államtitkárságnak mi a szakmai
véleménye a törvényjavaslattal kapcsolatban.
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A kormány álláspontjának ismertetése

SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatjuk
a javaslatot, különös tekintettel arra, hogy az a munka, ami elkezdődött a sportstratégia
felülvizsgálata kapcsán, illetve azok az elvárások, amelyek a kormányprogramban
megfogalmazódtak, összhangban állnak ezzel a módosítással. Én is ráerősítenék arra, hogy az
a változás, amelyik a sporttámogatás és a sportstruktúra folyamatát végérvényesen lezárja,
májusban a sporttörvény megszavazásával fog lezajlani, és a 2012-es esztendő már abban a
gondolatiságban fog kompletten zajlani, ami ennek az előterjesztésnek a szándékát is jelzi. A
Sport Államtitkárság tehát támogatja ezt a módosító javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Képviselőtársaim közül kinek van kérdése
a törvényjavaslattal kapcsolatban? Bizottságunk mint első helyen kijelölt bizottság a
tárgysorozatba-vételről és az általános vitára történő alkalmasságról kell, hogy döntsön,
ugyanúgy, ahogy a múlt héten Szilágyi képviselő úr önálló indítványa kapcsán. Varga László
képviselő úr!

Kérdések, észrevételek, válaszok

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Igen meglepett
az indítvány hirtelensége. Amikor Borkai Zsoltot meghallgatta a bizottság, akkor ugyan már
szóba került ez a kérdés, de akkor is jeleztük az aggályunkat, azt azonban végképp nem
vártuk, hogy már decemberben bejön egy ilyen javaslat. Több szempontból sem szerencsés
ez. Egyrészt azért, mert tavasszal lesz egy átfogó sporttörvény-módosítási lehetőség, másrészt
– ezt már többször elmondtuk – szerencsésebbnek tartanánk, ha nem minden egyéni
képviselői indítvány formájában jönne be, hanem a kormány hozna be dolgokat megfelelő
előkészítés után. Ne értsen félre, nem az indítvány-beterjesztési jogukat vonjuk kétségbe, csak
tudtuk, hogy van egy ilyen típusú ötletük, javaslatuk, ugyanakkor nem láttuk e mögött a
széles körű társadalmi és szakmai egyeztetést. Mondhatnám azt is, hogy ez minimum felvet
kétségeket, és akkor már nem akarunk osztozni a politikai felelősségben – így zárva rövidre a
kérdést –, de azért egy pár dolgot szeretnék elmondani, mert nem adnám fel azt az abbéli
reményemet, hogy módosító indítványokkal még alakítható ez a kérdés.

A javaslatban több helyen szerepel az „állami sportcélú támogatás” kifejezés,
ugyanakkor igazából csak az indokolásban említi az előterjesztő, hogy az olimpiai
felkészülésre szánt összegekről dönthet a MOB. Ezt nem látjuk teljesen egyértelműnek. Nem
tudom, hogy a normaszövegben nem kellene-e ezt módosítani, vagy valamilyen értelmező
rendelkezést adni ebben a tekintetben. Vagy egyéb normaszövegekben található erre
pontosítás?

Azon túl, hogy a Sport Államtitkárság támogatja az előterjesztést, el kell mondani,
hogy az ellenőrző szerepe innentől fogva formálissá válna, vagyis csökkenne. Az átláthatóság
szempontjából ez mindenképpen aggályos.

S van még egy alapvető kérdés, amiben szerintem rendet kell tenni. Nem gondolom,
hogy minden esetben összeegyeztethető a versenysport és a tömegsport érdeke. Ezek az
érdekek adott esetben lehetnek ellentétesek is. A MOB az olimpiai felkészülés kapcsán
nyilván a versenysportra szánt források növelésében érdekelt, és ez lehet hátrányos a
tömegsportnak, legalábbis ennek ellenkezőjére a javaslat alapján nem látok intézményes
garanciákat.

Lesznek majd módosító javaslataink. Péntek óta valamelyest rá tudtunk tekinteni, de
szerencsésebb lenne hosszabb időt szánni az ilyen típusú módosításokra. Általánosságban
mondom, hogy nagyon sok ilyen típusú kezdeményezésük van, amely pénteken érkezik meg
és már hétfőn tárgyaljuk is. Ha valaki két-három napra elutazik, akkor lehetetlen, hogy
érdemben bekapcsolódjon egy-egy ilyen javaslat tárgyalásába, vitájába. Elegánsan és szelíden
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csak annyit mondanék, hogy ennek kapcsán egyelőre nem kívánunk osztozni önökkel a
politikai felelősségben. Majd meglátjuk, hogy az általános és a részletes vita milyen irányba
viszi el a dolgot. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Szilágyi György képviselő úr!

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Nekem is hasonló aggályaim vannak. Ahogy elnök úr
az imént mondta, most van a költségvetési vita. Tudjuk, hogy a főbb számokat már
elfogadták, de még ebből a törvényjavaslatból sem látom, hogy mik lesznek azok a
költségvetési tételek, amiket oda szándékoznak adni a MOB-nak. Rendben van, hogy 2012-
ről beszélünk, az indoklásban is az szerepel, hogy az olimpiai felkészülésre a menetrend a
következő évtől hatályba fog lépni. Szeretném tudni részletesen – nem nagy általánosságban –
, hogy mit takar az önök elképzelése. Szóról szóra úgy van, hogy „az olimpiai mozgalom
feladataival összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló, a
költségvetési törvényben meghatározott állami sportcélú támogatás felhasználásával”. Mit
gondoltak, hogy mik tartoznak a MOB alá? Mondok egy példát, hogy érthető legyen a
kérdésem. Ha a MOB azt mondja, hogy az olimpia érdekében a kiskunlacházi sporttelepet fel
kell újítani, akkor az is hozzá fog tartozni és erre is költségvetési pénzeket tudnak elkölteni?

Abban maximálisan egyetértünk, hogy végre egy egycsatornás támogatási rendszer
legyen Magyarországon. Abban is egyetértünk, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság mint
köztestület megkapja az őt megillető feladatokat és az őt megillető irányítást a magyar
sportban. Azonban elengedhetetlennek tartjuk, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság egy ilyen
komoly feladatot, amire a költségvetésből közpénzeket költ el, ne egy megfelelő kontroll
mellett végezzen. E javaslat alapján viszont úgy látjuk, hogy ez a kontroll hiányozni fog,
hiszen előzetes egyeztetés után a MOB fog dönteni a különböző támogatások mértékéről. Ez
megint azt eredményezheti, ami az előző években is jellemző volt a magyar sportra. Eddig a
magyar állam osztotta szét ezeket a pénzeket, s ha valakivel jóban volt a magyar állam, akkor
kapott pénzt az adott szakági sportszövetség, ha meg nem volt vele jóban, akkor nem kapott.
Most ugyanez a helyzet állhat elő, annyi különbséggel, hogy ha valaki jóban van a MOB-bal,
akkor kap, ha meg nincs jóban, akkor nem kap vagy csak nehezebben kap. Mi azt szeretnénk
– s erre be is nyújtunk egy módosító indítványt –, hogy úgy változzon a b) pont, hogy a
sportért felelős miniszter előzetes hozzájárulásával dönt az olimpiai mozgalom feladataival
összefüggő kérdésekről, majd a végén: az állami sportcélú támogatás felhasználásáról, a
támogatás folyósításáról… és folyósítja azt. Tehát a döntést és a folyósítás tényét egyeztetnie
kelljen az Államtitkársággal, és ne egy személyben döntsön erről a MOB. Szeretnénk, hogy
ez a kontroll meglegyen, mert akkor sokkal átláthatóbb lenne a rendszer és lenne egy kontroll
a Magyar Olimpiai Bizottság felett. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, ez nem személyi
kérdés a részünkről. Borkai Zsoltot, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökét maximálisan
támogatjuk, a sportmúltja is megalapozza azt, hogy támogassuk őt, de effektíve a tényleges
munkában nemcsak Borkai Zsolt fog részt venni, és véleményünk szerint a Magyar Olimpiai
Bizottság egész apparátusa felett kell egy megfelelő állami kontroll, ha már közpénzekről
beszélünk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs
jelentkező.)

Mint javaslattevő a következőt szeretném válaszolni. Ez a törvénymódosítás
gyakorlatilag a sport társadalmasításáról szól. A MOB visszakapja azt a szerepkörét, amellyel
korábban is rendelkezett, amit a Gyurcsány-kormány 2004. évi törvénymódosítása vett el tőle.
Helytelen az, ha az állam rátelepszik a különböző sportszervezetekre és ő maga határozza
meg, hogy milyen célokra és milyen feladatokra milyen forrásokat kell csoportosítani. Az
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államnak az a szerepe és feladata, hogy az érintett szereplőkkel közösen meghatározzon egy
stratégiát, amit nemzeti sportstratégiának hívnak, és a nemzeti sportstratégia mentén döntsön a
költségvetési támogatások mértékéről és a belső elosztás elveiről. Azt gondolom – s
javaslattevőként is ezért tettem ezt az indítványt –, az a jó, ha az a köztestület teszi ezt meg,
amely irányítja az adott sportágakat vagy azokat a sportterületeket, ahova az állami
finanszírozás eljuthat. Az Államtitkársággal természetesen egyeztetni kell, hiszen minden
évben támogatási szerződést kell kötni a források felhasználásáról, a támogatási szerződés
pedig rögzíti, hogy milyen elosztási elvek érvényesülnek. E tekintetben két dolognak kell
teljesülnie. Egyrészt harmonizálni kell a sportstratégiával – pillanatnyilag van egy 2006-ban
elfogadott sportstratégia, amelynek az átdolgozására készülünk.; szeretnénk, ha 2011 és 2020
között egy újabb tízéves időszakra olyan fejlesztési programokat tudnánk összevonni,
amelyek a magyar sportot ki tudnák emelni a jelenlegi helyzetéből –, másrészt támogatni kell
azokat a sportágfejlesztési terveket, amelyeket a sportági szakszövetségek határoztak meg a
saját maguk számára. Nem tartok attól, hogy ez a kontroll nincs meg, sőt kifejezetten lassítja
és nehézkessé teszi a dolgot, ha beépítünk ide bizonyos többlet-kontrollpontokat. Az, hogy
köztestületről van szó, önmagában garancia arra, hogy a pénz elosztása a szervezeten belül
számon kérhető és ellenőrizhető. E tekintetben én nem látok problémát.

A MOB egyszemélyes vezetése, Borkai Zsolt meghatározó szerepe a pénzek
elosztásában eleve kizárt, hiszen a Magyar Olimpiai Bizottságnak van elnöksége, közgyűlése,
és a stratégiai döntések meghozatalában ezek a szervek nyilván közreműködnek. Másrészt –
ahogy a törvényjavaslat is szól – a MOB-nak eleve egyeztetett javaslatot kell tennie az állami
támogatások elosztási arányaira. Ez azt feltételezi, hogy azokkal a köztestületekkel
egyeztetve, egy csomagban kell javaslatot tenni a pénzek felosztására, amelyek jelenleg még
köztestületi formában működnek, és amelyek az alájuk tartozó sportági szakszövetségek
támogatásait lehívják. S még egyszer mondom: támogatási szerződést kell kötni, amelyben az
Államtitkársággal való egyeztetés egyértelmű, és az Államtitkárság feladata a pénzek
felhasználásának ellenőrzése.

Megkérem államtitkár urat, hogy ebben a kérdésben a szükséges kiegészítéseket tegye
meg, illetve mondja el azokat az érveket, amelyek nyilván az Államtitkárságon is felmerültek
a törvényjavaslattal kapcsolatban.

SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm
a szót, elnök úr. Minden évben van a szerződéseket megelőzően egy támogatási rendelet,
amely azokat a kérdéseket, amiket a képviselő urak feltettek, részben szabályozza. A
támogatási rendelet nemcsak a felhasználandó összegről szól, hanem a felhasználás módjáról
is, amit utána a szerződés szabályoz. Ha nem sikerül ezzel az összeggel elszámolni, annak
nagyon komoly retorziói vannak, és ez nemcsak pénzügyi, hanem szakmai típusú ellenőrzést
is jelent. Másrészt a Magyar Olimpiai Bizottság a köztestületiségéből adódóan közfeladatokat,
azaz állami feladatokat lát el. Más köztestületek is látnak el ilyen típusú feladatokat úgy, hogy
közvetlenül kapnak állami forrásokat, és azok felosztásáról döntenek. Ez a MOB számára
nyilvánvalóan többletfeladatokat jelent, de ezt neki az alapszabályában kezelni kell. Én is azt
tudom mondani, hogy a MOB-nak van egy közgyűlése, a közgyűlés választja az elnökséget,
és az elnöknek egy személyben nincs döntési jogköre, hanem testületi döntések születnek, a
jelenlévők többségével lehet bármilyen döntést meghozni. A többi köztestület pedig van olyan
rutinos és rendelkezik kellő tapasztalattal ahhoz, hogy ha az egyeztetés más irányba megy,
akkor akár önök felé, akár a sajtó felé elég jelentősen tudnak lobbizni. Ezek a dolgok
véleményem szerint megnyugtatóak. Másrészt mi azoknak a köztestületeknek,
sportegyesületeknek vagy sportszervezeteknek a működését, amelyek támogatást kapnak
tőlünk, a jogszabályokban rögzített formában ellenőrizzük, de vannak más szervezetek is,



- 9 -

amelyek ilyen típusú ellenőrzést le tudnak folytatni. Ilyen ellenőrzést folytatott például az
úszó Európa-bajnokság kapcsán a KEHI is. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Van-e még kérdés, észrevétel? Török Ferenc úr, a
Wesselényi Közalapítvány kuratóriumi elnöke jelezte, hogy szeretne kiegészítést tenni.
Parancsoljon, elnök úr!

DR. TÖRÖK FERENC kuratóriumi elnök (Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány):
Köszönöm szépen, elnök úr. Az előterjesztésben megfogalmazott célokkal maximálisan egyet
lehet érteni. Én magam is mindig azért küzdöttem, hogy egycsatornás rendszer legyen, hogy a
szövetségek, a Wesselényi Közalapítvány és az érdekelt köztestületek időben megkapják a
pénzüket. Azonban az itt lévő szöveg nem túl szerencsés, nem tudom, mit lehetne rajta
javítani. Persze nem az előterjesztőknek szól ez a megjegyzés, hanem azoknak a jogászoknak,
akik ezt az anyagot elkészítették. Ez a szöveg alkalmatlan arra, amire szánták. Úgy tűnik,
mintha nem olvasták volna a jelenlegi sporttörvényt. A január 1-jétől hatályos
sporttörvényben pontosan benne van, hogy a köztestületekkel – most a (4) bekezdés új
alpontjáról beszélek – egyeztetésre van szükség, amit a MOB koordinál. Benne van – ha nem
is pont ezekkel a szavakkal –, hogy az olimpiai mozgalmat képviselve a MOB közreműködik
a magyar állami támogatás elosztási arányaira vonatkozó javaslat kialakításában. Ez az
összesnél benne van. Össze lehet ezt foglalni, ezzel nincs baj. A jelenlegi sporttörvény c)
pontja meg dönt a rendelkezésre bocsátott állami támogatásról. Kimarad a b) pont, a
fejlesztéssel összefüggő kérdés; azt fél évvel ezelőtt hozta ez a parlament. Ezek szerint
kiderült, hogy ez rossz. Már akkor is mondtam, hogy sok minden rossz benne, de ez
keresztülment.

Az a probléma, hogy nem válik a dolog egycsatornássá. Ha úgy van, hogy javaslatot
tesz, akkor az Államtitkárságnak persze, hogy tetszik, mert a döntést ő fogja meghozni arról,
hogy milyen arányok lesznek. A mértékről a parlament dönt, az arányt illetően javaslattevő
joga van az Olimpiai Bizottságnak és a köztestületnek, mert minden ott dől el. Ez eddig is így
volt, ez semmit nem változik, ezért nincs szükség erre a szakaszra. Majd jön a harmadik rész:
dönt az olimpiai mozgalom feladataival összefüggő, valamint egyéb sportstratégiai fejlesztést
szolgáló pénzek felhasználásáról és folyósítja azt. Ezzel két probléma van. Egyrészt teljesen
kezeletlen, mi az, hogy „sportstratégiai fejlesztést szolgáló döntés felhasználásáról”. Ez nem
kezelhető. „Az olimpiai mozgalom feladataival összefüggő pénzek felhasználásáról”
szövegrésszel meg az a baj, hogy lelassítja az egészet, mert a sporttörvény szó szerint azt
mondja, hogy a felhasználásról való döntés a közgyűlés kizárólagos hatáskörében történik.
Tehát amit meghoznak majd valamikor, arról kell dönteni.

A másik probléma az, hogy a költségvetési soron meg fognak jelenni a különböző
tételek. Ha azt mondom, hogy Magyar Olimpiai Bizottság, 3 milliárd forint, akkor ennek a 3
milliárd forintnak a felhasználásáról majd dönt az Olimpiai Bizottság a közgyűléseken és
szakbizottságokon, meg egyebeken keresztül. Ebből tehát nem lesz semmiféle pénz. Ha meg a
soron megjelenik az, hogy versenysport, szabadidősport, ösztöndíj, akkor a felhasználás
eldőlt. Tehát értelmetlen az egész, mert ehhez már nem lehet hozzányúlni, hiszen mindenki
tudja, hogy a költségvetési sorokhoz nem lehet hozzányúlni.

Aztán a 2. §-ban az van, hogy „a köztestületek a javaslataikat tíz napon belül…”. No
de az arányok már rég eldőltek, ezek már a költségvetési törvényben eldőlnek, ezért nincs
értelme javaslatot tenni az arányokról, mert nem az van a költségvetési törvényben, hogy 22
milliárd a magyar sporté. Ha így lenne, akkor lehetne az arányokról javaslatokat tenni
januárban. Véleményem szerint nagyon átdolgozásra szorul ez a javaslat. Sőt azt hiszem,
hogy nincs is szükség erre, mert a támogatási rendelettel minden rendezhető. Mint az elején
mondtam, az arányokról csak javaslatot tesznek a köztestületek. Ha pedig ott van, akkor
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minden további nélkül megegyeznek a minisztériummal – gondolom, van annyi erő a
kormányban, hogy ezek érvényesüljenek –, ott eldőlnek az arányok és eldől az is, hogy mi a
felhasználási cél, s akkor ez működőképes lesz. Azt bele lehet tenni, hogy „a rendelkezésre
bocsátott pénzről dönt és folyósít”. Tehát ami a soron rendben van, az rendbe rakható.
Nagyon fontos, hogy a költségvetési törvényben a sorok hogy fognak változni, amit most itt
nem lát senki.

Én már korábban is felajánlottam a Borkainak, hogy a szövegezésekben nagyon
szívesen részt veszek, hogy ez a cél megvalósuljon. De most idejött ez az anyag, ami
szerintem semmit nem old meg, és nem is lesz egycsatornás. Azért nem lesz egycsatornás,
mert egyeztetett javaslatot kell előterjeszteni, és ugyanúgy ki fogja harcolni a pénzt. Már
tudom, hogy a Nemzeti Sportszövetség fog kapni 500 valahány millió forintot. Ennek a
pénznek egy része megy a szövetségeknek. Ez egy csatorna. A NUPI-nak is van pénze
különböző programokra, azok a pénzek is a szövetségekhez mennek. Ez egy második
csatorna. Harmadrészt a szövetségek a MOB-hoz fognak menni és onnan is kapnak pénzt. Ez
tehát nem oldja meg ezt a kérdést. Az lett volna az egészséges, ami a kormányprogramban
volt, hogy az egész intézményrendszert októberben meg kellett volna reformálni, de ez nem
történt meg, majd talán májusban. Most csak kezelni lehet ezt a kérdést és kezelni is kell, de
ehhez nem kell a sporttörvény módosítása, a támogatási rendelettel meg lehet oldani ezt az
egész dolgot a költségvetési törvénnyel együtt. Be lehet ezt terjeszteni, de azért vigyázni kell,
mert itt nagyon sok olyan dolog van, ami nem oldja meg, sőt hátráltatja a feladatokat.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem értek egyet Török Ferenccel, mert egészen más
elképzelésem van arról, hogyan kell működnie az állami irányításnak. Éppen ezt rögzíti – a
MOB pozícióit, illetve az egycsatornás finanszírozást erősíti – a b) pont, amely azt mondja,
hogy a költségvetési törvényben meghatározott állami sportcélú támogatás felhasználásáról
dönt és folyósítja azt. Magyarul visszaadjuk azt a lehetőséget, amivel korábban rendelkezett.
Azt gondolom, ez jelentős előrelépés a mostani szabályozáshoz képest. A költségvetési soron
történő módosításokat pedig még megtehetjük, hiszen erre vonatkozóan a költségvetési
törvény részletes vitájának a második fordulója éppen holnap kezdődik el a parlamentben,
ahhoz tehát módosító indítványokat még be lehet nyújtani, amelyek ezt a törvényjavaslatot ki
tudják egészíteni. Tehát még időben tudjuk kezelni ezeket a kérdéseket.

Szilágyi György képviselő úr következik.

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Addig nem tudjuk
támogatni – pedig az egycsatornás rendszert szándékunkban áll támogatni –, amíg nem kapok
választ arra, hogy az „egyéb” mit takar. Az önök elképzelése alapján a költségvetési tételek
között mit takar az „egyéb”. Mit kívánnak ide bevenni azon kívül, hogy az olimpiai
felkészülést támogassuk, hogy a szakági szövetségek támogatása meglegyen?

Államtitkár úrnak csak egy mondatot mondanék. A MOB valóban köztestület, de
mennyire lehet ellenőrizni egy köztestületet? Én fél éve nem tudom elérni e bizottság keretein
belül, pedig van egy vizsgáló albizottság is, amelyik az előző kormány ténykedését hivatott
megvizsgálni a sport területén, hogy egy másik köztestület, a Magyar Labdarúgó Szövetség
elmúlt évekbeli ténykedését végre vizsgáljuk meg. Pedig az is köztestület és ugyanolyan
törvények vonatkoznak rá.

ELNÖK: A Magyar Labdarúgó Szövetség nem köztestület, képviselő úr.

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köztestületi státuszban van. Ezt a bíróság is
kimondta.
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ELNÖK: Közhasznú szervezet.

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köztestületként határozta meg a bíróság, ezért kellett
kiadnia, hogy kik voltak azok, akik döntöttek egy bizonyos ügyben.

ELNÖK: Ezen felesleges vitatkozni, képviselő úr, mert ez ténykérdés. Egyébként is
jogszabályok rendezik, hogy mely szervezetek tudnak köztestületi formában működni.

Hogy mik az „egyéb” stratégiai kérdések? Nos, idetartoznak azok a versenyzői és
edzői ösztöndíjak, amelyeket eddig például a Wesselényi Közalapítvány osztott el.
Idetartoznak olyan utánpótlás-nevelési feladatok, amelyek nem közvetlenül az olimpiához,
hanem egy-egy sportág fejlesztéséhez tartozhatnak. Aztán idetartozhatnak még olyan
kérdések, amelyek menet közben, akár a sportstratégia szintjén rendezésre kerülnek. Itt azért
nincs tételes felsorolás, mert a törvénynek nem az a dolga, hogy taxatíve felsorolja és
meghatározza ezeket az ügyeket. Lesz egy olyan sportstratégia, amelynek az elfogadása
összefogja majd azokat a feladatokat, amelyek ide fognak tartozni.

Most pedig megadom a szót a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökének.

GÖMÖRI ZSOLT elnök (Magyar Paralimpiai Bizottság): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Nem szándékoztam hozzászólni, de itt kialakult egy civil egyeztetés, és gondolom,
a képviselő urak is kíváncsiak a civilikum véleményére.

Nagyra értékelem dr. Török Ferenc jogi álláspontját, amivel teljesen egyet lehet érteni,
s egyben helyénvaló is. Ugyanakkor szeretném felhívni a képviselő urak figyelmét arra, hogy
a Paralimpiai Bizottság szintén mint egy köztestület látja el a feladatait. Mindenki tisztában
van azzal, hogy egy nagy, átfogó sporttörvény-módosítás előtt vagyunk, éppen ezért a Magyar
Paralimpiai Bizottság részéről megvan az a nyitottság, elfogadókészség, ami a
sporttörvénynek egy olyanfajta átszervezésére utal, amin a képviselő urak és a
szakállamtitkárság dolgozik. Az a törvénymódosítás, ami itt van előttünk az asztalon,
meglátásunk szerint egy nagyon jó előpróba lehet, hiszen az elkövetkezendő három-négy
hónap fogja megmutatni azt a gyakorlati modellt, ami a jelenlegi törvény módosítása során a
civilikum hozzáállásával és a szakállamtitkárság már véleményezett támogatása mellett
együttműködést tud majd mutatni, és a szükséges korrigálásokat időben, a májusi
sporttörvényben meg lehet még tenni, illetve finomítani lehet, ha ebben most nem
megnyugtató álláspont születne. A mi véleményünk az, hogy a puding próbája az evés.
Lépjünk egy bátrat, menjünk ebbe bele, mi a saját szintünkön minden olyan támogatást meg
fogunk adni, ami a sportnak azt az előremutatást hozza, hogy egycsatornás, átlátható rend
legyen, ez pedig az első lépés. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr.

Szavazás a tárgysorozatba-vételről és az általános vitára való alkalmasságról

Kérdezem, hogy ki támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét és általános
vitára való alkalmasságát. (12) Ki nem támogatja? (4) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom,
hogy a bizottság támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét is és általános vitára
bocsátását is.

Köszönöm szépen államtitkár úrnak és elnök uraknak az együttműködést. A napirendi
pont tárgyalását lezárom.

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy ha módosító indítvány érkezik a
törvényjavaslathoz – márpedig a most elhangzott vélemények alapján erre számítani lehet –,
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akkor holnap reggel háromnegyed 8-kor bizottsági ülést tartunk, ahol a módosító
indítványokról döntünk.

Egyebek

Az egyebek között van-e bárkinek kérdése, észrevétele, bármilyen felvetése? (Nincs
jelentkező.)  Amennyiben nincs, megköszönöm a munkájukat és mindenkinek további szép
napot kívánok. Az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 18  perc)

Bánki Erik
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc


