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Napirendi javaslat

1. A világörökségről szóló törvényjavaslat (T/3087. szám)
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

2. Tájékoztató a sportegészségügy, azon belül az Országos Sportegészségügyi Intézet
helyzetéről
Előterjesztő:
Dr. Cserháti Péter, NEFMI helyettes államtitkára
Szekeres Pál, a NEFMI helyettes államtitkára
Dr. Soós Ágnes, az Országos Sportegészségügyi Intézet főigazgatója
Molnár Zoltán, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára

3. Tájékoztató a fogyatékosok sportjának helyzetéről
Előterjesztő:
Szekeres Pál, a NEFMI helyettes államtitkára
Gömöri Zsolt, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke
Dr. Nébald Rudolf, a FONESZ elnöke

4. Tájékoztató a fizikai inaktivitás (m)értéke, mint a gazdasági tényező című kutatásról
Előterjesztő:
Dr. Ács Pongrác, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Bánki Erik (Fidesz), a bizottság elnöke

Szilágyi György (Jobbik), a bizottság alelnöke
Hadházy Sándor (Fidesz)
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)
Törő Gábor (Fidesz)
Vincze László (Fidesz)
Bús Balázs (KDNP)
Hoffman Pál (KDNP)
Horváth András Tibor (MSZP)
Pál Béla (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP)
Kukorelly Endre (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Szalay Ferenc (Fidesz) Bánki Eriknek (Fidesz)
Becsó Zsolt (Fidesz) Vincze Lászlónak (Fidesz)
Kovács Ferenc (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz)
Kovács Péter (Fidesz) Hoffman Pálnak (KDNP)
Lasztovicza Jenő (Fidesz) Törő Gábornak (Fidesz)
Hoffman Pál (KDNP) távozása után Bús Balázsnak (KDNP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Mihályfi László főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Dr. Cserháti Péter helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Szerekes Pál helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Dr. Soós Ágnes főigazgató (Országos Sportegészségügyi Intézet)
Molnár Zoltán főtitkár (Magyar Olimpiai Bizottság)
Gömöri Zsolt elnök (Magyar Paralimpiai Bizottság)
Dr. Nébald Rudolf elnök (Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége)

Megjelentek

Dr. Kósa Ádám európai parlamenti képviselő (Európai Néppárt)
Dr. Ács Pongrác adjunktus (Pécsi Tudományegyetem)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 8 perc)

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Sport- és turizmusbizottság mai ülésén. A
képviselőtársaim megkapták a meghívót, kérdezem, van-e kiegészítő javaslatuk a
napirendhez. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki az, aki elfogadja a mai ülésünk
napirendjét. (Szavazás.) Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nincs, a bizottság egyhangú
döntésével elfogadta a mai ülés napirendjét.

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes, így megkezdi
munkáját.

A világörökségről szóló T/3087. számú törvényjavaslat (A bizottság feladatkörébe
tartozó módosító javaslatok megvitatása)

Első napirendi pontként a világörökségről szóló törvényjavaslathoz benyújtott
módosító javaslatokról tárgyalnánk. Köszöntöm körünkben Mihályfi László főosztályvezető
urat, aki tárcaálláspontot fog nekünk mondani a módosító indítványokkal kapcsolatban.

A képviselőtársaim kaptak írásban egy kivonatot, amely azokat az ajánlási pontokat
tartalmazza, amelyek bizottságunk hatáskörét érintik, csak ezekről kérnék szavazást. A végén
lehetőséget adok természetesen mindenkinek arra, hogy ha maradt olyan módosító indítvány,
amelyről úgy gondolja, hogy a bizottságnak állást kellene foglalnia, akkor azt jelezze.

Az első ajánlási számon Demeter Ervin képviselő úr módosító indítványa szerepel.
Kérdezem a főosztályvezető urat, mi a tárca álláspontja.

MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca
nem támogatja ennek a módosító javaslatnak a beépítését. Ha szükséges, akkor nagyon
szívesen indokolom is ilyen esetekben pár mondatban.

ELNÖK: Köszönöm szépen, majd ha erre igényt tartanak a képviselő urak, akkor ezt
jelzik. Van-e valakinek észrevétele? (Nincs jelzés.) Nincs. Ki támogatja ezt a módosító
indítványt? (Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 11  nem szavazat. Ki
tartózkodott? (Nincs jelzés.) Senki, tehát a bizottság egyharmada sem támogatta.

Az 5. ajánlási számon Ivanics Ferenc képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem a
főosztályvezető urat, hogy mi a tárca álláspontja.

MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca
támogatja a módosító indítványt.

ELNÖK: A tárca támogatja. A képviselőtársaimat kérdezem, ki támogatja az
indítványt. (Szavazás.) 14 igen szavazat. Köszönöm szépen, a bizottság egyhangú döntésével
támogatja.

A 6. ajánlási számon Hegedűs Lorántné és Bödecs Barnabás képviselők indítványa
szerepel. Kérdezem a tárca álláspontját.

MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselőtársaimat kérdezem, ki támogatja. (Nincs
jelzés.) Senki sem támogatja.
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A 7. ajánlási számon Szintén Hegedűs Lorántné és Bödecs Barnabás képviselők
indítványa szerepel. A tárca álláspontját kérdezem.

MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselőtársaimat kérdezem, ki támogatja. (Nincs
jelzés.) Senki nem támogatja.

A 8. ajánlási számon szintén Hegedűs Lorántné és Bödecs Barnabás indítványa
szerepel. Kérdezem a tárca álláspontját.

MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca
nem támogatja, de ehhez muszáj lenne elmondanom, hogy a felvetést szakmailag támogatjuk,
viszont ennek korrekt és a törvény szellemének megfelelő módosító indítványt a 48. számú
módosító indítványnál találjuk, és a tárca azt támogatni fogja. Tehát tartalmilag támogatjuk,
csak ezt a formát nem.

ELNÖK: Főosztályvezető úr, köszönöm a kiegészítést. Természetesen, ahol
szükségesnek és indokoltnak tartja a döntésünk befolyásolása szempontjából, arra a
véleményére számítok.

A képviselőtársaimat kérdezem, ki támogatja a 8. ajánlási számon szereplő módosító
indítványt. (Nincs jelzés.) Senki nem támogatja, köszönöm szépen.

A 9. ajánlási számon Pál Béla képviselő úr módosító indítványa következik. Kérdezem
a tárca álláspontját.

MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ha jól
értem – csak azért, mert nekem itt bűvészkednem kell, elnézést kérek, ma reggel kaptuk meg
az ajánlást –, a 9. ajánlási szám a 36. módosító indítvány 1. pontjára vonatkozik, az ajánlásban
ez szerepel. Ezt a tárca támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Lesz még ezzel összefüggésben a 18., 31. és 42. pont.
Beszéltünk erről közösen is.

MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A másik
hármat nem támogatjuk.

ELNÖK: A másik hármat nem támogatja, rendben.
(Jelzésre.) Pál Béla képviselő úr kért szót. Öné a szó, képviselő úr.

PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen, csak nagyon röviden. Köszönöm szépen a
támogatást, de gyakorlatilag ez összefüggő rendszer. Hogy megismerjék a képviselőtársaim,
azért nyújtottam be ezt a módosító indítványt a törvény szellemének megfelelően, hogy a
világörökségi várományos helyek vonatkozásában is legyen lehetőség, nemcsak kezelési terv,
hanem olyan kezelési terv felállítására, amelyik nem igényel komoly pénzeszközt, amely
ugyanúgy figyelemmel kíséri a várományosi időszak alatt a világörökségi helyszínné
minősítés folyamán a kezeléssel, egyéb dolgokkal kapcsolatos feladatokat.

Azért tartottam szükségesnek, mert gyakran találkozunk mindannyian azzal a
problémával, hogy a várományosi helyszíneken például nagyon sok a tisztázatlanság, a
félreinformáltság, gyakran az ott lakók is félnek attól, hogy ha világörökségi helyszín lesz,
akkor milyen plusz kötelezettségekkel jár rájuk nézve. Mivel a világörökségi területeken van
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ilyen kezelőszervezet, egyrészt javasoltam, hogy ezt ki kellene terjeszteni a várományosi
helyszínekre is. Erre vonatkozik ez a négy módosító javaslat, amely gyakorlatilag
mindegyiket a megfelelő helyen átvezeti.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A főosztályvezető úr jelzi, hogy neki is van ezzel
kapcsolatban észrevétele. Öné a szó.

MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen, elnök
úr, tetszett mondani, hogy amennyiben van vita, akkor válaszolhatok érdemben, köszönöm
szépen a lehetőséget.

Az észrevételt gyakorlati szempontból a tárca is elfogadja és tudomásul veszi,
ugyanakkor látni kell, hogy a világörökségi helyszínek és a világörökségi várományosi
helyszínek abban különböznek egymástól, hogy az egyiket a vonatkozó nemzetközi szervezet
a vonatkozó és jogilag és létező listájára helyszínként fölvette, valamint Magyarország a
törvény mellékletében ezeket kihirdette. Ezek azok a helyszínek, amelyekre a törvény
értelmében a magyar államnak kötelezettséget kell vállalnia, nem utolsó sorban természetesen
anyagi, költségvetési forrás biztosítása szempontjából is.

Ezért az előterjesztőnek az az álláspontja, hogy a várományosi helyszínek esetében,
amelyekre a kezelési terv elkészítését a törvény valóban ugyanúgy kötelezővé teszi, mert ez
egyébként a világörökségi címre való felterjesztésnek egyik alapfeltétele is, semmi nem
akadályozza és gátolja a helyben érintetteket és érdekelteket abban, hogy ezt a fenntartási,
monitoring tevékenységet végezzék. De a tárca álláspontja szerint a törvény e tekintetben
állami feladatként és kötelezettségvállalással terhelt állami feladatként ezt nem kívánja
elismerni. Különös tekintettel arra, hogy a várományosi helyszíneknek egyrészt a léte
bizonytalan abból a szempontból, hogy nem lehet tudni, hogy a várományosi helyszín valaha
is világörökségi helyszínné válik-e, hiszen ez a magyar döntéstől teljesen független
nemzetközi döntésen alapul, másrészt a világörökségi várományosi helyszínek köre, ezek
számossága is bizonytalan, változó, és adott esetben matematikailag végtelen, tehát erre
törvényben állami feladatként kötelezettséget vállalni felelőtlenség volna.

Ezért a tárcának ez az álláspontja. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Akkor pontonként megyünk végig,
miután a 9. ajánlási számon szereplő indítványt támogatja a tárca, a 18., 31. és 42. pontokat,
amelyek ehhez kapcsolódnak, azokat viszont nem.

Tehát ki támogatja a 9. ajánlási számon szereplő módosító indítványt?
Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény, tartózkodás nem
volt, a döntés egyhangú.

A 18. ajánlási számon szereplő indítványt ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen szavazat.
Ki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem szavazat. Köszönöm szépen, a bizottság egyharmada
sem támogatja.

A 31. ajánlási számon szereplő indítványt ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen szavazat.
Ki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem szavazat. Köszönöm szépen, a bizottság egyharmada
sem támogatja.

A 42. ajánlási számon szereplő indítványt ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen szavazat.
Ki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem szavazat, a bizottság egyharmada sem támogatja.

Megyünk tovább. A 10. ajánlási számon szereplő indítvány következik, mely Hegedűs
Lorántné és Bödecs Barnabás képviselők indítványa. Kérdezem a tárca álláspontját.
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MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselőtársaimat kérdezem, ki támogatja az
indítványt. (Nincs jelzés.) Senki nem támogatja.

A 11., 12., 16., 19., 21. és 29. ajánlási számon szereplő indítványok megint csak egy
kört érintenek, Hegedűs Lorántné és Bödecs Barnabás indítványairól van szó. Kérdezem a
tárca álláspontját.

MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm
szépen. A tárca a 11. ajánlási számon szereplő 18. számú módosító indítványt nem támogatja,
a 12. ajánlási számon szereplő 20. számú módosító indítványt nem támogatja, a 16. ajánlási
számon szereplő 21. számú indítványt nem támogatja, a 19. ajánlási számon szereplő
22. számú módosító indítványt nem támogatja, a 21. ajánlási számú 23. sorszámú módosító
indítványt nem támogatja és a 29. ajánlási számú 31. számú módosító indítványt nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ebben az esetben azt javasolom, hogy csomagban
szavazzunk ezekről az indítványokról. Van-e kifogás ez ellen? (Nincs jelzés.) Nincs, akkor
kérdezem, hogy a 11., 12., 16., 19., 21. és 29. ajánlási számon szereplő módosító
indítványokat ki támogatja. (Nincs jelzés.) Senki nem támogatja, köszönöm szépen.

A 13. és 23. ajánlási számon szereplő indítványok következnek, Jávor Benedek
képviselő úr indítványai. Kérdezem a tárca álláspontját.

MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca
mindkettőt támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselőtársaimat kérdezem – itt is javasolom, hogy
szavazzunk egyben –, aki a 13. és 23. ajánlási számon szereplő módosító indítványokat
támogatja, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem
volt, a bizottság egyhangú döntésével támogatja.

A 14. ajánlási számon szereplő indítvány következik, mely Ivanics Ferenc képviselő

úr indítványa. Kérdezem a tárca álláspontját.

MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca
nem támogatja, ugyanazzal a külön megjegyzéssel, hogy tartalmilag elfogadjuk a módosító
indítványt, viszont a 48. számú módosító indítvány megfelelően rendezi a kérdést.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja az indítványt? (Nincs jelzés.) Senki nem
támogatja.

A 17. és a 44. ajánlási számon szereplő indítványok következnek, melyek L. Simon
László képviselő úr indítványai. Kérdezem a tárca álláspontját.

MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ez az a
módosító indítvány, amit a tárca az előzőekre is tekintettel támogat.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőtársaimat, hogy aki támogatja a 17.,
illetve a 44. ajánlási számon szereplő indítványokat, az kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.)
Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nincs, a bizottság egyhangú döntéssel támogatja.
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A 22. ajánlási számon szereplő indítvány következik, Jávor Benedek képviselő úr
indítványa. Kérdezem a tárca álláspontját.

MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselő urak álláspontját kérdezem. Ki támogatja az
indítványt? (Szavazás.) 3 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem szavazat, a
bizottság egyharmada sem támogatja.

A 25. ajánlási számon Hegedűs Lorántné és Bödecs Barna képviselők indítványa
szerepel. Kérdezem a tárca álláspontját.

MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca
nem támogatja, de itt is szeretném megjegyezni, hogy magát a felvetést támogatjuk, viszont
annak helye a vonatkozó végrehajtási rendeletben, kormányrendeletben lesz, ahol figyelembe
fogjuk venni az észrevételt, de mint törvénymódosító indítványt, nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja az indítványt a 25. ajánlási számon szereplő

indítványt? (Szavazás.) 3 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem szavazat, a
bizottság egyharmada sem támogatja, de ilyen módon, ahogyan a főosztályvezető úr említette,
a kérdés kezelésre kerül.

A 26. ajánlási számon Hegedűs Lorántné és Bödecs Barnabás képviselők indítványa
szerepel. Kérdezem a tárca álláspontját.

MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaimat, ki támogatja ezt az
indítványt. (Szavazás.) 1 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem szavazat,
köszönöm szépen, a bizottság egyharmada sem támogatja.

A 27. ajánlási számon szereplő indítvány következik, szintén Hegedűs Lorántné és
Bödecs Barnabás képviselők indítványa. Kérdezem a tárca álláspontját.

MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselőtársaimat kérdezem, ki támogatja az
indítványt. (Szavazás.) Egyhangú döntéssel mindenki támogatja.

A 28. ajánlási számon Ivanics Ferenc képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem a
tárca álláspontját.

MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselőtársaimat kérdezem, ki támogatja az
indítványt. (Nincs jelzés.) Senki nem támogatja.

A 30. ajánlási számon szintén Ivanics Ferenc képviselő úr indítványa szerepel.
Kérdezem a tárca álláspontját.
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MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca
nem támogatja. Indokolásként szeretném megjegyezni, hogy a kérdés az eredeti
törvényjavaslat 12. § (1) c) pontjában rendezve van.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, ezek után ki támogatja Ivanics képviselő úr
indítványát. (Nincs jelzés.) Senki nem támogatja.

A 34. ajánlási számon Jávor Benedek képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem a
tárca álláspontját.

MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca
álláspontja, hogy nem támogatja, de ez az a kérdés, amit a 48. számú módosítóval rendeztünk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezek után kérdezem, ki támogatja az indítványt. (Nincs
jelzés.) 1 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem szavazat. Ki tartózkodik?
(Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada sem támogatja.

A 35. ajánlási számon Ivanics Ferenc képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem a
tárca álláspontját.

MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca
nem támogatja, viszont itt is szeretnék indokolni. Ugyanis az észrevételben szereplő szakmai
tartalom a világörökségi tervtanácsok kérdésköre, egy olyan kérdéskör, amit a tárca, az
előterjesztő is támogat, ily módon az eredeti törvényjavaslatban is szerepel ez a fogalom, sőt
ennek központi költségvetési támogatása is benne foglaltatik. A konkrét javaslat egy olyan
felhatalmazó rendelkezés megalkotására tesz javaslatot a törvényben, ami szükségtelen abból
a szempontból, hogy a tervtanácsok működésére vonatkozó korábbi szabályozást az építési
törvény mint felhatalmazó rendelkezés már tartalmazza, ily módon a kormányrendelet a
tervtanácsok működéséről legitim, egyébként létező. Ezt a kormány saját jogalkotói
hatáskörében ezen már létező felhatalmazás alapján bármikor módosíthatja, kiegészítheti. Ez
egyébként célja is a kormányzatnak, de ez ebben a törvényben ezt a módosítást nem
indokolja.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést, főosztályvezető úr. Kérdezem, hogy a
35. ajánlási számon szereplő módosító indítványt ki támogatja. (Nincs jelzés.) Senki sem
támogatja.

Haladjunk tovább! A 38. ajánlási számon Ivanics Ferenc képviselő úr indítványa
szerepel.

MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Azt hiszem,
elcsúsztunk a sorrendben. Az előbb…

ELNÖK: Bocsánat, a 37. következik, elnézést kérek. Tehát Hegedűs Lorántné és
Bödecs Barna képviselők indítványa szerepel.

MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Bocsánat,
az előbb akkor jó volt a szavazás?

ELNÖK: Igen, a 35. ajánlási pontról szavaztunk, senki nem támogatta az indítványt,
ez Ivanics Ferenc képviselő úr indítványa volt.

A 37. következik, amely Hegedűs Lorántné és Bödecs Barna képviselők indítványa.
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MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselőtársaimat kérdezem, ki támogatja az
indítványt. (Szavazás.) 1 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem szavazat, a
bizottság egyharmada sem támogatja.

A 38. ajánlási számon Ismét Ivanics Ferenc képviselő úr indítványa szerepel.
Kérdezem a tárca álláspontját.

MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ugyanaz a
tárgykör, amiről az előbb beszéltem, nem támogatja a tárca.

ELNÖK: A képviselőtársaimat kérdezem, ki támogatja az indítványt. (Nincs jelzés.)
Senki nem támogatja.

A 39. ajánlási számon szereplő indítvány következik, Jávor Benedek képviselő úr
javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját.

MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca
nem támogatja.

ELNÖK: A képviselőtársaimat kérdezem, ki támogatja az indítványt. (Szavazás.)
1 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.)
3 tartózkodás, a bizottság egyharmada sem támogatja.

A 40. ajánlási számon Hegedűs Lorántné és Bödecs Barnabás képviselők indítványa
szerepel. Kérdezem a tárca álláspontját.

MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca ezt
a módosító indítványt nem támogatja, azzal a külön megjegyzéssel, hogy ennek a módosító
indítványnak a tartalma szerint teljesen megfelelő, de formailag korrektebb és helyesebb
módosító indítványt a 8. módosító indítványként – a következőben fog szerepelni 41. ajánlási
számon – a tárca támogatni fogja.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezek alapján kérdezem, hogy a 40. ajánlási számon
szereplő indítványt, amely Hegedűs Lorántné és Bödecs Barna képviselők indítványa, ki
támogatja. (Szavazás.) 1 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem szavazat, a
bizottság egyharmad sem támogatja.

Most következik a 41. ajánlási számon szereplő módosító indítvány, Jávor Benedek
képviselő úr javaslata.

MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a képviselőtársaimat, ki támogatja. (Szavazás.)
Egyhangú döntés, mindenki támogatja.

A 45. ajánlási számon szereplő indítvány következik, mely Jávor Benedek képviselő

úr módosító indítványa. Kérdezem a tárca álláspontját.
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MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselőtársaimat kérdezem, ki támogatja az
indítványt. (Szavazás.) 1 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem szavazat. Ki
tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Köszönöm szépen, a bizottság egyharmada sem
támogatja.

A 46. ajánlási számon Ivanics Ferenc képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem a
tárca álláspontját.

MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Szintén a
világörökségi tervtanács tárgyköre, az előzőek alapján a tárca nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselőtársaimat kérdezem, ki támogatja. (Nincs
jelzés.) Senki nem támogatja.

Soron következik a 47., 48. és 49. ajánlási számon szereplő indítvány, melyeket
dr. Horváth János képviselőtársunk tett. Kérdezem a tárca álláspontját. Az már elhangzott,
hogy a 48. pontot támogatja a kormány. A 47. és 49. pontról kérdezem a tárca álláspontját.

MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca
nem támogatja.

ELNÖK: Tehát a 47. pontot nem? Mert a 48. pontról már egyszer volt, hogy igen.
Tehát a 47. és 49. pontról mi a tárca álláspontja.

MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 48. már
volt?

ELNÖK: Azt jelezte korábban…

MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Az a
48. módosító indítvány volt, a 17. és 44. számon.

ELNÖK: Tehát nézzük ezt a hármat: a 47., 48. és 49. ajánlási számot.

MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatja a kormány. Sajnos ennek pénzügyi vonatkozásai vannak, ha azonnal hatályba lépne
a törvény, akkor már ebben a költségvetési évben rendelkezésre kellene bocsátani legalább a
féléves összeget, és erre a tárca költségvetési kereteiben nincs lehetőség.

ELNÖK: Tehát egyiket sem támogatja a kormány, köszönöm szépen. Ha a
képviselőtársaim is egyetértenek vele, egyben szavaznánk a három indítványról, a 47., 48. és
49. számon szereplő indítványokról. (Nincs ellenvetés.) Ki támogatja? (Nincs jelzés.) Senki
nem támogatja.

Következik az 50. ajánlási számon Ivanics Ferenc képviselő úr indítványa. Kérdezem
a tárca álláspontját.

MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca
támogatja.
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ELNÖK: A képviselőtársaimat kérdezem, aki támogatja az indítványt, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) Köszönöm, egyhangú döntés, mindenki támogatja.

Végül az 51. ajánlási számon Hörcsik Richárd és Ódor Ferenc képviselők indítványa
szerepel. Kérdezem a tárca álláspontját.

MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselőtársaimat kérem, aki támogatja az indítvány,
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt, a
bizottság egyhangú döntéssel támogatja.

Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy maradt-e olyan módosító indítvány, amely a
bizottság hatáskörébe tartozik, de arról nem szavaztunk, és szavazást kérne. (Nincs jelzés.)
Amennyiben nincs, akkor a főosztályvezető úr segítségét megköszönöm, és lezárom ezt a
napirendi pontot.

MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nagyon
szépen köszönöm, és még egyszer elnézést kérek az akadozásért.

ELNÖK: Miután tegnap 4 óráig lehetett benyújtani a módosító indítványokat, kevés
idő volt arra, hogy mindenki felkészüljön, úgyhogy ez teljesen érthető ebben a tárgykörben.
(Mihályfi László elhagyja az üléstermet.)

Tájékoztató a sportegészségügy, azon belül az Országos Sportegészségügyi Intézet
helyzetéről

Folytatjuk munkánkat, áttérünk a második napirendi pontunkra, amely tájékoztató a
sportegészségügy, azon belül az Országos Sportegészségügyi Intézet helyzetéről. Megkérem
az előterjesztőket, dr. Cserháti Péter helyettes államtitkár urat, Szekeres Pál helyettes
államtitkár urat, dr. Soós Ágnest, az OSEI főigazgatóját és Molnár Zoltánt, a Magyar
Olimpiai Bizottság főtitkárát, hogy fáradjanak az asztalhoz, hogy mindenki előtt legyen
mikrofon, hogy a kérdésekre válaszolni tudjanak. (Megtörténik.)

Közben a jegyzőkönyv számára szeretném rögzíteni, hogy Tapolczai Gergely
képviselőtársunk a bizottsági ülés kezdete óta itt tartózkodik, de miután a jeltolmácsok nem
érkeztek meg, ezért nem tud érdemben részt venni a bizottság munkájában. Tehát saját
akaratán kívül nem tud részt venni a bizottság ülésében, úgyhogy ezt majd meg is fogjuk
vizsgálni, hogy mi történt, miért van ez a technikai akadály.

Köszöntöm az előterjesztőket. Írásban előzetesen a Nemzeti Erőforrás Minisztérium
sport államtitkárságától, illetve az Országos Sportegészségügyi Intézettől is kaptunk
tájékoztatót. Jelezte a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának egészségügyi államtitkársága,
hogy szóbeli kiegészítést fog tenni nálunk a helyettes államtitkár úr, illetve a Magyar
Olimpiai Bizottság részéről is lesz majd szóbeli kiegészítés, és egy anyagot most osztanak ki a
kollégáim.

Elsőként Cserháti Péter helyettes államtitkár úrnak adom meg a szót.

Dr. Cserháti Péter helyettes államtitkár (NEFMI) szóbeli kiegészítése

DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Úgy tudom, hogy mi is leadtunk egy anyagot,
tehát a tárca részéről is érkezett egy felkészítő, ami nálam is itt van, amire csak röviden fogok
majd hivatkozni. Köszönjük a lehetőséget, hogy erről a fontos kérdésről itt is számot
adhatunk, illetve megvitathatjuk az érintettekkel.
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Röviden magamról csak annyit, hogy én baleseti sebészeten dolgoztam az országos
intézetben kereken 20 éven keresztül, tehát a sportsérülések ellátásával közvetve személyesen
is volt módom, szembesülni. Illetve egy egészen véletlen folytán a korábbi időszakban nem
túl szerencsés módon az evangélikus egyházi kórházalapítás kapcsán a sportkórházi területről
egy jelentős studyt kellett készítenünk, mert fölmerült az a lehetőség, hogy ott jön ez létre, így
valamelyest volt rálátásom már a 2000-es évek elején is az intézet sorsára és nehéz helyzetére.
Ez egy ’52-ben létrehozott, nagyon patinás, egyik legidősebb országos intézetünk, sőt már a
világháború előtt is létezett egy elődintézmény, amely ’90-től kapta a mai nevét, az Országos
Sportegészségügyi Intézet nevet, és nyilván, amikor róla beszélek, akkor nemcsak magát az
intézetet, a sportegészségügy egészét kell hogy értsem.

Ami a nagyon patinás intézmény életében a problémákat jelentette, hogy nagyon
pozitív lett volna a 2002-es új tömbberuházás, de elakadt gyakorlatilag az akkor bekövetkezett
kormányváltás után, és az egyik olyan sajnos csontvázzá változott, amelyik itt lóg rajtunk a
megcsúszott beruházások összes terhével – fenntartás, állagmegóvás –, egyéb problémáival és
a jövőképével. A másik nagy csapás, ami érte az intézetet kívülről, hogy a 2007-es
kapacitásátalakítás úgy a fekvőbeteg, mint a forrásfelhasználás tekintetében, hiszen az akkori
90 ágyából – tudomásom szerint annyi volt előtte – 40 aktív ágy lett, illetve a rehabilitációs
ágyszám nőtt csak kismértékben, kompenzatíve. Ennek következtében például megszűnt a
belgyógyászati szakma a helyszínen, vagy jelentősen beszűkült az a spektrum, amit az intézet
nyújtani tudott. Beszűkült az a forrás is jól láthatóan, majdnem 25 százalékkal az úgynevezett
teljesítményvolumen-korlát, amit az intézet föl tudott használni a sérültek és betegek
ellátására.

Tulajdonképpen a problémák, amiket nyilván az elmúlt időszakban többször
tárgyaltak, és majd röviden ismertetem, hogy milyen lépések történtek eddig, összefoglalva
valóban az, hogy jelenleg az intézet hihetetlenül elavult kubatúrában dolgozik, gyakorlatilag
részben használaton kívüli vagy veszélyes épületekben, ami ehhez a helyzethez képest
méltatlan. Az új beruházás jelentős problémákat vet föl a kerületi feltételek kapcsán – a
parkolás, a H épület befejezése, egyéb ügyek is –, nagy kérdés.

Önmagában a fenntarthatóság is nagyon kérdéses. Jelenleg, a mostani finanszírozási
helyzetben egy, a város közepén lévő kis kórházban a fajlagos működtetés nagy kérdéseket
vet fel hosszú távon. Maga az országos sportegészségügyi hálózat, amelyik gerince
tulajdonképpen az amatőr és a hivatásos sportolók országos ellátásának is, számos
problémával küszködik. Elidősödtek a sportorvos kollégák, kevés a szakvizsgázott kolléga,
vannak megyék, ahol tudomásom szerint nem vagy csak részben működik rendszeresen
sportegészség-vizsgálati lehetőség, rengeteg – mint tudjuk – a visszaélés, nincs számítógépes
rendszer a vidéki perifériák és az intézet között, tehát nem lehet kontrollálni, ellenőrizni
ezeket a folyamatokat, és a betegutat követni mondjuk a sportolók, sportsérültek kapcsán.
Jelentősen problematikusnak érezzük a sportpszichológiai ellátást Magyarországon, ennek
minőségét, amelyik – úgy gondoljuk – jelentős lenne pedig az eredményesség szempontjából.
Nagyon nagy kérdés a sportolók szűrése, követése, tehát teljesítmény közben, edzésen,
verseny közbeni követése, azoknak a drámáknak a megelőzése és kiszűrése céljából, amikkel
az elmúlt időszakban találkoztunk.

Tulajdonképpen jelzésértékű az is, hogy a sportkórházban dolgozók kollégák nagyon
hősies és tisztes helytállása mellett, akik a legutóbbi idők komoly viharai közepette is
végezték a munkájukat, láthatóan maga a sportolói kör is átértékelte a helyzetet. Hiszen olyan
jelenségeket láttunk, mint amit a kajak-kenusok hajtottak végre, amikor a Semmelweis
Egyetemhez fordultak, illetve legutóbb is, amikor a FIFA kitüntette az excellence osztályokat,
akkor két SOTE osztályt tüntetett ki tulajdonképpen minőségileg, ami nyilván jelent
bizonyosfajta folyamatokat. Utoljára talán azt emelném ki, ami mindig is problémája volt az
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intézetnek, hogy az ügyeleti ellátás megoldása nagy kérdés, hiszen a sportolók jelentős
részben hétvégén aktívak, és a sérüléseket akkor kellene ellátni. Ezt is meg kellene szervezni.

Ezekkel a problémákkal először mi tulajdonképpen Szekeres helyettes
államtitkártársammal, illetve Czene államtitkár úrral novemberben néztünk szembe. Előtte
csak annyit, hogy az őszi időszak folyamán egy költségvetési biztos, pontosabban
költségvetési főfelügyelő kijelölése történt az intézményhez. Igazából ez nyilván az előző
időszakban fölmerült problémáknak is szólhatott, hiszen az intézmény gazdálkodása mostanra
stabilnak mondható, a rendszeres, negyedévenkénti adósságállomány-jelentés tulajdonképpen
lényegében stabil állapotot jelez. Ehhez mi is részben hozzájárultunk év végén egy külön
30 milliós forrás biztosításával, így rendezve a lejárt szaldókat. Jelentősen túlteljesíti az
intézet a fekvő- és járóbeteg-volumenkorlátját, 108-115 százalékban. Ugyanakkor az
ágykihasználtság nem a legideálisabb, 60, illetve 80 százalék az ortopédián és a
rehabilitáción, bár ez a magyar átlaghoz sokban hasonlít, az általam a felkészítőben is
bemutatott számok szerint.

A fenti problémákkal szembenézve az első közös együttlét – ahogy jeleztem –
novemberben volt a sport államtitkárságon, ott volt a főigazgató asszony is, ahol ezeket
végigvettük. Ott kaptam kézhez, illetve lényegében előtte azt a komplex koncepciót, amit a
Semmelweis Egyetem tett le, nyilván ott a helyszínen – ugye, a testnevelési kar révén is
érintett a kérdésben, és gondolom, ez mások számára is ismert, ez kiderült aztán közben –,
akit jelentős részben be tudnának vonni saját gondolataik és elképzeléseik szerint a
sportegészségügyi komplex ellátásba. Ezen anyagok és megbeszélések mentén magunk is
készítettünk egy összefoglaló anyagot, amit személyesen Schmitt Pál köztársasági elnök
úrnak is elvittünk, és Orbán Viktor miniszterelnök úrnak is megküldtünk a sportreferensén
keresztül.

Tulajdonképpen a következő lépés a kormány márciusi ülése volt, amikor a kormány
határozatban mondta ki, illetve döntés hangozott el arról, hogy a tárcáknak, de tulajdonképpen
a NEFMI-nek a MOB-bal kell egyeztetnie – így szól a szöveg – a sportkórház átalakításának
ügyéről. Így aztán április 20-án találkoztunk először Borkai elnök úrral, majd április 25-én
egy kiterjedt és széles körű megbeszélést tartottunk elnök úr jelenlétével, MOB-, MLSZ-
vezetőkkel, az érintett egyetemek és országos intézetek vezetőivel. Ezt megelőzően kaptuk
kézhez Kokas Péter tanár úrnak az anyagát, aki a MOB sportorvosi bizottságának tagjaként a
főtitkár úr jóváhagyásával küldte ezt meg nekünk.

Hadd emeljem ki ebből tulajdonképpen azt a priorizálást, amit ő használ, és azt
gondolom, abszolút elfogadható maga a struktúra, miszerint ketté kell választani az akut és a
nem akut teendőket. Az akut teendőkben pedig gyakorlatilag mindenki egyetért, a 2012-es
olimpiára való felkészülés lehető legoptimálisabbá tétele a jelen körülmények között. Ennek
kapcsán a tanár úr megnevezte azt a feladatot, amit más sem vitat igazából, hogy meg kell
szervezni az olimpikonok és a kiemelt sportolók sürgősségi ellátását egy betegútszervezéssel,
tehát lehetővé kell tenni azt, hogy bármilyen időben a lehető legmagasabb szintű ellátáshoz
jussanak, és viszonylag időveszteség nélkül.

Ez nyilván – ő is fölveti ezt – egy szerződéses rendszer kialakítását jelenti az érintett
intézmények között, amivel a MOB mellett nyilván partner kell legyen maga az Országos
Sportegészségügyi Intézet, a Semmelweis Egyetem, a rehabilitációs intézet, esetleg bizonyos
kapacitások tekintetében az OEP, nyilván ez a két ágazat, és a vidéki egyetemek, esetleg
Győr, Miskolc a mi elképzelésünk szerint, hogy teljesen lefedett legyen Magyarország
területe. Ehhez a feladathoz, a szerződés végrehajtásához egy betegút-szervezési központra
van szükség Kokas tanár úr szerint, amelyiket ő a MOB-hoz delegálna, tehát egy
sportegészségügyi információs központ létrehozása a sportolók számára regisztrációs kártya
biztosítása. Meg kell külön oldani ezen belül az edzőtáborokban a sportorvosi ellátás
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folyamatos minőségét, hiszen ezek most centrális helyzetbe kerülnek majd a felkészülés
kapcsán.

Mindennek kapcsán leírja, hogy az a probléma, ami a sportolóellátás kapcsán felmerül,
hogy a sportoló egészen más igényekkel rendelkezik, azonnal kell neki CT, azonnal kell neki
MRI, hiszen nála egy térdszalag-sérülés eldöntése döntően befolyásolja a pályafutást és a
felkészülést, és néha ez a normál egészségügyi keretek között nem realizálható. De ilyenkor
ez méltányossági szempontból többletforrást igényel, és magánszolgáltatóhoz fordul az illető.
Ezt kezelni kell. A megbeszélésünk szerint rövid távon tisztáznunk kell azt, hogy egy ilyen
kártya kapcsán adott esetben a MOB egy kiegészítő finanszírozással ezt a fajta
méltányosságot és sürgősségi ellátást meg tudja-e támogatni.

A megbeszélésünkön ezt követően Szócska államtitkár úr ismertette azt a 9 pontot,
amelyben ő foglalta össze – és tulajdonképpen ezt a felek nagyrészt elfogadták – azokat a
szempontokat, amik alapján általában a sportegészségügy kérdését végig kell gondolnunk,
úgymint a sérültek ellátása, az egyéb fekvőbeteg-ellátás, például kardiológia, a járóbeteg-
ellátás, azon belül a szűrés, teljesítménymenedzsment, a sportegészségügyi ellátás kérdései, a
sportélettani támogatás, lélektani támogatás, háttér-laboratóriumok kérdése, a kutatás-képzés
kérdése. A felek abban maradtak a megbeszélés végén – elnök úr pont elment akkor, és nem
tudott már ott maradni, én igyekeztem akkor összefoglalni –, hogy akkor lényegében két
irányban próbáljunk továbblépni: bontsuk ketté a teendőket akut és gyakorlatilag hosszú
távon megoldandó teendőkre.

Az akut, hogy a „London 2012”, mint preferencia szerepeljen, a sürgősségi ellátás,
szűrés megszervezése, ennek a finanszírozása, a MOB-bal való egyeztetés kérdése, ennek
gyors lezárása és sínre tétele.

A B kérdés viszont a sportegészségügyi hosszú távú jövőjének a végiggondolása, akár
a Szócska államtitkár úr által a miniszterelnök úrhoz eljuttatott szempontok alapján, és ebben
tulajdonképpen két nagy irányban lehet elmozdulni. A esetben – és ezt kell kidolgozni, ezt
vállaltuk ott a helyszínen második feladatként az akut teendők mellett – a koncepció kétirányú
megalapozása: vagy a mostani beruházás befejezésével, fenntartásával megnézni a
sportegészségügy jövőjét és ezen belül az intézetét. Egy B verzióban pedig azt kell megnézni,
hogy amennyiben ez nem lehetséges – forrásszűke, költségvetés, egyebek miatt –, akkor
milyen egyéb opciók, milyen egyéb mozaik mentén lehet a sportolók számára biztonságos és
jó minőségű ellátást garantálni.

Tehát A-B verziót kel letenni gyakorlatilag a kormány és a miniszterelnök úr asztalára,
mi így értelmeztük a feladatot, és ezen dolgozunk. Azt csak megjegyzem, hogy teljesen
véletlenül pont a mai napra hívtuk össze azt a megbeszélést – mert pont egyszerre kezdtük
szervezni, tehát le kellett mondanunk, mert gondoltuk, ez most a fontosabb –, mert azt ígértük
azon az ülésen, hogy gyakorlatilag május közepéig elkezdjük az akut teendők megbeszélését.
Azt terveztük, hogy a mai napra összehívjuk a szakértőket, akikkel ennek a finanszírozási,
szervezési szerződési kérdéseit átbeszéljük.

Amit csak jelezni szeretnék, hogy nyilván a hosszú távú koncepció egy jelentős
kérdése a sportbiztosítás kérdése, de akutan a MOB nyilván esetleg megbeszélés szerint tud
most beszállni vagy ebben a folyamatban részt venni, de hosszú távon ezt egy rendszerszerű,
akár egyéb finanszírozói háttérrel is többletforrásra alapozott módon kell megtennünk. Azt
csak jelzem, hogy az NGM-mel folytatott tárgyalásainkban elég hamar, gyakorlatilag május-
júniusra az asztalra kell tennünk a kiegészítő biztosítások koncepcióját, mert a jövő évi
költségvetés tervezésekor nekik már az adópolitika mentén – ezt épp tegnap közölték velünk –
bírniuk kell, úgyhogy itt azért sürgős teendőkre van szükség.

Hasonlóképpen, ami jelzésértékű, talán az, hogy sokan kérdezik tőlünk hol a
Sportkórház kérdését, hol az országos pszichiátria kérdését, hol a Honvédkórház kérdését, és
mindig azt kell tudnunk mondani ilyenkor, hogy ezek mind a fővárosban és a közép-
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magyarországi régióban működő intézmények, amelyek voltaképpen egy egységes Budapest-
koncepció részét képező módon oldhatók csak meg a forrásigény biztosításával. Gyakorlatilag
az ezt tartalmazó Semmelweis-terv jövő héten, szerdán kerül a kormány elé. Azt reméljük,
hogy a hosszas előkészítés kapcsán részelemek már átmentek a kormányülésre, úgymint a
büntetés-végrehajtási intézmények, illetve most a Honvédkórház van terítéken, és ha az is
belekerül, akkor reméljük, itt egy nagyon tág ívű megoldási lehetőség nyílik, nemcsak a
sportegészségügy és a Sportkórház, hanem más egyéb budapesti problémák számára.

A fenti megbeszélés után, amiről még tudok referálni, már inkább csak a szó átadása,
pontosabban a folytatás jelzéseképpen, hogy megkaptuk korrektül a főigazgató asszonytól azt
az anyagot, amit – ahogyan jól látta – Szócska államtitkár úr szempontja alapján vette végig
azokat a feladatokat, illetve egy akut olimpiai felkészülési munkaanyagot is letett az
asztalunkra különböző javaslatokkal, ezeket ő nyilván ismertetni fogja. Tulajdonképpen, ami
a gyakorlatban teljesen egyértelmű, az derül ki abból, hogy ő is támogatja, sőt fontosnak tartja
ezt a fajta hotline, sürgős központ létrehozását. Talán annyi különbséggel, hogy ő ezt az
intézethez delegálná a MOB-bal szemben, és ezt nyilván meg kell vitatnunk, hogy melyik
szervezet az adekvátabb erre a célra. Nyilván indokolt lenne egy hosszú távú
sportegészségügyi információs központ létrehozása, amelyik persze azért adatvédelmi
kérdéseket vet föl. Ennek kapcsán csak jelzem, hogy a regiszterek kialakítása most van
folyamatban országosan, egységesen, annak mentén lehet ezt is kezelni. Megnyílt bizonyos
szempontból az adatvédelemnek egy deperszonalizált lehetősége törvényileg, tehát van mód
arra, hogy ezt is fölépítsünk, és akkor ez jogszabályilag is védett módon megtörténhessen.

Amit tudok, hogy Kokas tanár úr is válaszolt erre az anyagra, inkább csak egy e-
mailben, de nyilván folyik egy bizonyos szakmai vita e tekintetben, és akkor döntően nyilván
a sürgősségi teendők kapcsán, hogy akkor itt, amit meg kell lépnünk, azt hol lépjük meg, ami
szinte az már azt mondhatom, hogy nagyjából ugyanaz, hogy hol és milyen forrásokból, ez
még nyilván vita tárgya.

Köszönöm szépen, ez a jelenlegi helyzet.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Menjünk tovább a sorban. Szekeres államtitkár urat
kérem, hogy ő is tegye hozzá a sport államtitkárság javaslatait, illetve észrevételeit.

Szekeres Pál helyettes államtitkár (NEFMI) szóbeli kiegészítése

SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen. Jó néhány hónapja egyeztettünk, és Cserháti
helyettes államtitkár úrral alaposan körbejártuk ezt a témát minden aspektusából, ráadásul én
35 éve sportolok, és ezt a sportegészségügyi hálózatot 35 éve használom. A jelenlegi
helyzetben is működik valahogy, de bizony vannak olyan momentumai, olyan elemei,
amelyek mindenképpen korrekcióra szorulnak. Az egyik az, amire a válasz ez a betegirányító
rendszer. Ez most úgy működik, hogy az adott orvos az ő jó ismerőséhez, barátjához odaszól,
és odaküldi. Na most, ha az az orvos éppen nincs bent, akkor lehet, hogy az az emberke
máshová kerül, vagy hogyha olyan orvos van bent, akinek az adott területen nincs ismerőse,
akkor lehet, hogy várni kell, és az idő viszont itt, a sportban, pláne az olimpiai kvalifikációs
versenyek dübörgése kapcsán rendkívül szűkös. Tehát ez az egyik, amit a topon lévő

sportolók érzékelnek, hogy ez probléma. Úgy gondolom, erre jó megoldás akár a MOB-hoz,
akár a Sportkórházhoz telepítve ez a betegirányító iroda, ami 24 órán keresztül működik.

A másik probléma ez a versenyengedély-történet. A gyermekkorosztály
versenyengedélyhez jutása sportorvosi tekintetben rendkívül komoly probléma. Nagyon sokat
kell várni, nagyon sok gyerek van, én szülőként úgy érzem, hogy itt némileg kaotikus
állapotok vannak. Tehát ezt az egész versenyengedély-rendszert újra kell gondolnunk. Ennek
háromszintű rendszernek kellene lennie, egyrészt a gyermek- és ifjúsági korosztály, utána a
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nagy massza, a sportolótömeg, akik versenyengedéllyel rendelkeznek, és sportorvosi vizsgálat
kell ahhoz, hogy sportolni tudjanak, a harmadik pedig a topkategória, az olimpiai szintű,
nemzeti válogatott szintű sportolók sportegészségügyi rendszeren belüli versenyengedélyhez
jutása.

Amit érintett Cserháti államtitkár úr is, kicsit beszélnék – talán egy gondolatot – a
megengedett teljesítményfokozó módszerekről. Ezekben mi gyengék vagyunk. Azt
érzékeljük, hogy a konkurens csapatok, a konkurens válogatottak mögött sokkal jobb
lehetőségek, sokkal korszerűbb módszerek vannak. Ez nem jelenti azt, hogy a mi orvosaink, a
mi egészségügyi stábunk ne tenne meg mindent azért, hogy a lehető legjobban szerepeljünk,
de hát egészen egyszerűen ebben rendkívüli módon le vagyunk maradva, és tartok attól, hogy
a londoni olimpiáig ezt már nem fogjuk tudni megoldani. De hosszú távon ebben is külön kell
gondolkodni, a különböző kutatásokban, mozgáselemzésekben és számtalan más dologban ez
evidencia, mert elképesztő dolgokat lehet látni, hogy más nemzetek hogyan tudják ezeket a
dolgokat kezelni.

Cserháti államtitkár úr gyakorlatilag elmondta az egész folyamatot. Nagyon sok
esetben egyeztettünk, nagyon sok emberrel, helyszíneket jártunk be, többek között
megvizsgáltuk annak a lehetőségét, hogy ha az A terv nem jön össze, hogy az Országos
Orvosi Rehabilitációs Intézet abszolút nyugat-európai színvonalú létesítménykomplexumában
hogyan lehetne a lábadozó sportolókat rehabilitálni, a lehető legmegfelelőbb módon, de ez
már a hosszú távú történet része.

Köszönöm szépen, ennyivel egészítettem volna ki Cserháti urat.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A főigazgató asszonyt kérem, mondja el,
hogy az intézmény szemszögéből ezt az egész átalakítást, illetve magát a londoni olimpiára
történő felkészülést hogyan lehet biztosítani a legmagasabb színvonalon.

Dr. Soós Ágnes főigazgató (OSEI) szóbeli kiegészítése

DR. SOÓS ÁGNES főigazgató (Országos Sportegészségügyi Intézet): (Előadását
vetített prezentáció segítségével tartja meg.) Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagy
örömömre szolgál, hogy radiológusként – alapszakmámat tekintve – egy országos intézményt
vezethetek, méghozzá olyan intézményt, mint a Sportkórház, amelynek múltja, jelene és – azt
gondolom – jövője is van. Nagyon hálás vagyok, hogy a helyettes államtitkár úr olyan
fegyelemmel és munkával körbejárta az intézmény körüli nehézségeket, gondokat, és én
ebben a kis összefoglalómban arra szeretnék utalni, hogy valójában mi is az intézmény
munkája, feladata, mert nem egy szokványtörténetről van szó. Tehát ez nem egy
szokványkórház, itt a sportolókért vagyunk, és legfőképp a sportolók egészségéért. Ha arról
beszélünk, hogy ezer labdarúgó közül 0,65 sérül meg átlagában, akkor nekünk arra kell
figyelni, hogy a sportolók felkészítése, egészségi állapota, edzettsége, teljesítménye a
megfelelő legyen. Természetesen hozzátartozik ehhez az is, hogy az egészségüket
visszakapják egy-egy sérülés után.

Néhány diát szeretnék bemutatni, hogy mi is a Sportkórház, és mit csinál, mert
készültem, és próbáltam egy olyan összefoglalót hozni, amivel rálátás lesz a kórházra. Tehát
itt a fizikai aktivitás, egészség; és erről beszélünk, hogy gyakorlatilag a sportolóról van szó, a
sportoló egészségi, edzettségi állapotáról, és a sérült sportoló rendbetételéről.

A sportorvoslás szerepe: itt felsoroljuk, hogy a túlterhelés okozta ártalmak, a
sportsérülések megelőzése és természetesen a szabadidős sportolók, mint népegészségügyi
feladat megoldása is hozzátartozik.

Hogyan néz ki ennek a felsorolása? Elsősorban az élsportolók – mint az olimpiai
csapattagok –, a versenysportolók, a szabadidős sportolók, a fogyatékkal élők és a
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paralimpikonok helyzete, a népegészségügyi program és a betegek ellátása. Ugyanitt a
feladatok vannak felsorolva a 215/2004. kormányrendelet értelmében.

Tulajdonképpen mi maradt a Sportkórházból? Maradt a Sportkórházból a járóbeteg-
ellátás, a két fekvőbeteg-osztály, a rehabilitáció 60 ággyal, és 40 ággyal a sportsebészet. A
szűrő- és alkalmassági vizsgálatokat elvégző országos egészségügyi hálózat, ami sajnos
iszonyatos módon lepusztult – nem tudom máshogy mondani –, és az élsporttal kapcsolatos
komplex feladatokat továbbra is kezüket-lábukat összetéve végzik a kollégáink. Megalakult a
teljesítmény-élettani laboratóriumunk, továbbra is folynak a képzések. Összegyűjtöttem a
2010. évet, több mint 150 gyógytornász, sportorvoslásra készülő továbbképzést végző kolléga
fordult meg az intézetben.

A következő dián a struktúra látszik, hogy hogyan épül fel a kórház, és a következő
dián tulajdonképpen még egyszer utalok arra, hogy milyen osztályok vannak, és milyen
osztályokra lenne szükség. Ami kérdés volt ebben a történetben, a CT, ami nagyon nagy
gondot jelent napi szinten. Egy nagyon fontos problémára szeretném fölhívni a bizottság
figyelmét. Konkrétan arra, hogy a sportolónak ugyanolyan biztosítása van, mint bármelyik
betegnek. Ebből kifolyólag, ha kvázi kiemelésre kerül valamelyik kórházban, mert ő sportoló,
akkor az OEP odamegy, és megbünteti. Ezzel a privilegizált, kivételezett helyzettel viszont
csak a Sportkórház rendelkezik, ahol megismerik, tudják, látják a sportolót és viszik. Tény és
való, hogy kellenek olyan háttérszerződések, amivel biztosítjuk azt, hogy hetente X számú
CT-MR akut ellátás szükségeltetik ahhoz, hogy a sportoló azonnali ellátáshoz jusson, itt
vannak az együttműködési szerződések.

Az országos egészségügyi hálózat nagyon fontos, nagyon le van pusztulva.
Gyakorlatilag 106 telephelyen működünk, a 106 telephelyből igazából talán 30-ban van
számítógép, nincs összekötött hálózat. Egyszerűen döbbenet, hogy ez ma, 2010-ben
Magyarországon lehetséges.

Élsportolók vagy a versenysport felkészítése. Itt az időszakos ellenőrző vizsgálatok, a
sérült sportoló gondozása, a táplálkozási tanácsadás, az újraépült teljesítménydiagnosztikai
labor. Igen jelentős új beruházások történtek ahhoz, hogy a sportoló, az élsport támogatása
naprakészen megtörténjen.

A teljesítmény-élettani labort októberben teljesen megújítottunk, új gépekkel, új
lehetőségekkel, amely méri az eredményeket és a pálya melletti mobil teljesítőképesség-
vizsgálat is már folyamatban van.

A képzési, továbbképzési feladatok: nagyon fontos, nagyon kevés a sportorvos.
Pillanatnyilag 154 sportszakorvos van az országban, közülük 136 az intézmény kötelékében
dolgozik. Úgy gondolom, hogy itt meg kell fontolni azt is, hogy ráépített szakvizsga vagy első

szakvizsga. Valóban a sportolás, a sportorvoslás presztízség fel kell emelni.
A kutatói tevékenység. Azt gondolom, ma Magyarországon egy intézményben,

egyedül nem lehetséges kutatói tevékenység, ez a társintézményekkel – mint a mellettünk
lévő TF – és az egyéb átgondolásokkal mindenképpen erőteret kell hogy nyerjen.

Hogyan néztünk ki? A 2010-es tényadatokat szeretném megmutatni. Állami forrásból,
tehát magára az országos sportegészségügyi hálózatra egy évre, tehát 12 hónapra,
106 telephelyre, 134 sportorvosra 376 millió forint került az intézetbe. Az élsportra 120 millió
forint, és az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól 856 millió forint bevétele volt az
intézetnek, valamint a saját bevételi forrása 187 millió forint volt.

A következő táblán látjuk az összehasonlítási adatokat. Úgy látom, hogy nem vagyunk
erőnyerő helyzetben. Ugyan túlterveztük az OEP-bevételt, ami 884 millió forint, de a
teljesítményvolumen-korlát lehet, hogy ezt meg fogja fogni. Az országos hálózatra jelenleg
38,5 millióval kevesebb pénzünk van, arra a hálózatra, ahol szűrik a sportolókat, ahol
kiemelik, hogy indulhat-e vagy nem, mehet-e vagy nem, és ugyanannyi a pénzünk,
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gyakorlatilag 120 millió forint; ez úgy néz ki, hogy csak 32, de a Gerevich-ösztöndíjon
keresztül a keretorvosok megkapják ezt a pénzt.

Ezt az utolsó mondatot azért mindenképpen szeretném fölolvasni: „A bizonytalanság
megöli a lelket, átformálja a személyiséget, lerombolja a közösség egyesítő erejét és a munka
valós értékét!” – és ezt jó átgondolni.

Nézzük, mit várunk a jövőképtől. Sportegészségügyi stratégia 2011-2012. Ez
gyakorlatilag annak a kivonata, amit február körül szétküldtem úgy a MOB-nak, mint az
államtitkárságnak, hogy mi az elképzelésünk, mi a feladatunk, milyen megoldások lehetnek.
Most beletettem a dátumokat, hogy ki kihez tartozik, de ezen természetesen lehet módosítatni,
de elfelejteni a feladatokat semmiképp nem lehet, az azonnal megoldandó, sürgető feladatok,
a rövid távú feladatok, és megtaláljuk azt is, hogy mi a hosszú távú feladat. Gondoljuk végig,
hogy alig 400 nap van.

Azonnal megoldandó feladatok. Az olimpiai egészségügyi team létrehozása, a vezető

kijelölése és a munkaterv megalapozása. Az egységes egészségügyi informatikai rendszer
megteremtése. Azt gondolom, hogy kristálypiripócsi nagymajsán ugyanolyan joga van
mindenkinek megkapni ugyanazt a sportegészségügyi ellátást, mint Budapesten. A
106 rendelőben igenis számítógép kell, és egy rendszerbe össze kell kötni, hogy az
információáramlás megszülethessen. Egy hotline-vonal kiépítése, amit az államtitkár úr is
említett, nagyon-nagyon fontos. A telephelyről mindenképpen beszélnünk kell adatvédelem és
egyéb dolgok tekintetében, amely 24 órán keresztül kell hogy működjön, hogy a sérült
sportoló vagy a sportoló edzője föl tudja hívni, hogy hova vigye, mit tegyen, merre menjen,
hova mehet, hol fogadják, hol a megfelelő az ellátás.

Esetmenedzselés. Azt gondolom, ma Magyarországon nem szabad hogy luxus legyen,
különösen a kiemelt teljesítményű sportolókra figyelnünk kell, és meg kell adnunk a
lehetőséget neki, hogy ő azonnal gyógyuljon és azonnal visszaálljon a sportba.

Szeretném kérni a MOB-tól a 300 élsportoló nevét, sportág szerinti megoszlását, hogy
tudjuk, hogy ki, mit, miért és mennyit kap. A támogatott keretek kijelölése – ez folyamatos
kérésem volt korábban is –, hogy lássa a Sportkórház, milyen keretek vannak, kik a
kerettagok, milyen mértékben szorulnak támogatásra.

Léteznek olyan sportorvosok, akiknek nincs meg a szakvizsgájuk. Azt gondolom, ez
egy ideig tolerálható, de a 215/2004. kormányrendelet értelmében csak sportorvos láthatja el a
feladatokat. Lehet egyéves ideiglenes felmentést adni azzal a feltétellel, hogy egy éven belül
megcsinálja a szakvizsgáját. Ugyanis ez kétéves szakvizsga, de tudnunk kell azt, hogy egy
évre redukálható az a rész, ami az oktatással elérhető.

A keretorvosi szerződések megkötése. Tudomásom szerint a MOB ezt végzi,
folyamatban van, mi hozzátesszük a feladatokat és az ellenőrzési hátteret.

A sportágak egészségügyi igényeinek felmérése. Minden sportágnál más az igény, más
az elvárás, más a kardiológia, más az izomállapot meghatározása, a pszichológiai és mentális
felkészítés, hogy a különböző szövetségek mit, mennyit kérnek belőle, mennyit tudunk adni,
mennyire van hatáskörünk. Az egészségügyi szűrések pontos meghatározása: ezt már a MOB-
ba átküldtük, és úgy gondolom, a NEFMI is megkapta.

A következő dia: ha önöknek kezükben van az anyag, akkor látják, hogy gyakorlatilag
egy nagytálcás anyagot állítottunk össze. Pillanatnyilag elkezdtük a szűréseket januártól,
89 sportoló jelent meg, végeztük el a szűréseket, illetve ebben a hónapban még 37 sportoló
szűrése történik meg ezen séma szerint.

A terhelésdiagnosztikai vizsgálatok. Létrehoztuk a terhelés-élettani labort, és itt
látszik, hogy nemcsak az alap vizsgálati protokollok, hanem az alapcsomagok, pálya-
mobilvizsgálatok is megtörténnek és megtörténtek az elmúlt időszakban.

Nagyon fontosnak érezzük, amire már említés történt, a legális teljesítményfokozás
eszközeinek alkalmazását. Úgy gondolom, hogy ezeket körbe kell nézni, ebbe beleértjük a
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dietétikai dolgokat, a vitaminok szedését, amit igenis ellenőrizni és fognunk kell. A TUE-
csoport létrehozása, amit most a törvényi előírások szerint mindenképpen meg kell tennünk,
olyan szakemberekkel, olyan vizsgálati metódusokkal, ami feltétlenül segít abban, hogy a
sportoló ott és akkor a legjobb teljesítményt és a legtisztességesebb körülmények között
elérje.

A dietétikai szűrés és értékelés. Rendelkezésre áll az intézetnek a dietétikai szűrés
szerződési háttérrel, minden olyan vizsgálatot napi szinten – az étkezést – meg tudjuk
valósítani, ami a sportoló számára segítséget nyújt.

A terhelésdiagnosztikai vizsgálat. Itt pontosan le van írva, hogy melyek azok a
terhelés-élettani funkciók, amelyeket vizsgálni tudunk, a légzőszerv, az anyagcsere, a
támasztórendszer, a gerinc, a funkcionális biomechanikai, pálya melletti… Nem szeretnék
belemenni.

Dietétika. Kórelőzmények általános áttekintése, betegségek, ki mit kaphat, ki mit ehet.
Mert ha például kiszűrünk egy allergiás betegséget, akkor már nem kell a TUE-bizottsághoz
menni, mert nem kell azokat a gyógyszereket szedni. Kórelőzmény, speciális testösszetétel,
zsírmeghatározás, úgy gondolom, hozzátartozik a sportolók napi életéhez, munkájához.

Azonnal megoldandó feladatok: edzőtáborok egészségügyi kapacitásának
kihasználása. Ezért hoztuk meg a döntést, hogy lehet a pecsételéseket, tehát az engedélyeket a
táborokban megszerezni. Olyan terhelés-élettani laborokat „kis lábbal” áthelyezni és
összekötni az OSEI-vel, ami nélkülözhetetlen. Úgy gondolom, a doppingellenes
tevékenységről nem is fontos többet beszélni, hiszen ez a lét. A PR-tevékenység: tehát jót s
jól, és ezt el is mondani.

A rövid távon megoldandó feladatok: az akut traumatológia szerződéses hátterének
megteremtése, amiről helyettes államtitkár úr is beszélt, akkreditált helyek bővítése, hova
megy, hol volt a sérülés, milyen gond van, hova szállítjuk – CT-be, MR-be –, elektrív
traumatológiai ortopédiai műtétek, tehát sérülés után, amikor krónikusan sérült és helyre kell
hozni a beteget, illetve a sportolót. A sportsérülések rehabilitációja, itt is akkreditáció,
háttérszerződésekkel. A tatai edzőtábor sportegészségügyi fejlesztése nagyon fontos. Ott a
hely, ott a lehetőség, ki kell használni. A járó- és fekvőbeteg-ellátás bővítése: legfőképp a
12 órás ellátásról szeretnék beszélni, reggel 8-tól este 8-ig, amikor az edzések vannak, amikor
a sérülés létrejöhet, ott és akkor mód és lehetőség legyen rá. A háttérszerződések megkötése –
egyetem, speciális országos intézmények – az előzők folyománya.

A sportbiztosító előkészítése pont azért, hogy megakadályozzuk azt, hogy összevissza
pecsételjenek, hogy összevissza sétáljanak a sportolók, egy központi helyről, egy biztosítási
rendszerrel, zárt rendszeren keresztül. Ebből adódóan, ha megvan a számítástechnika, akkor
létrehozható egy sérüléskataszter.

A kutatási feladatok kijelölése, természetesen közös, akkreditált laboratóriumokban. A
12 év alatti sportolók gyermekgyógyászatra áthelyezése, ez így van – ez a mondat az
államtitkár úr szavaiból kiderült – két-három hete, azóta már írtam egy levelet, hogy a
szakmai kollégiumokkal egyeztetni kell. Tehát a gyermekszakmai kollégiumokkal egyeztetni
kell, és egyeztetni kell a sportszakmai kollégiummal, és úgy megállapodni abban, hogy a
kijelölt gyermekgyógyászok olyan továbbképzésben részesüljenek, hogy értsék: a sportoló
egy egész más világ, mint az átlagpopuláció.

A szabadidős sport sportorvosi támogatása népegészségügyi kérdés. Kitekintés az
európai kutatók felé, ebben nagyon jó támogatást kapunk a NEFMI-től, a helyettes államtitkár
úrtól. Úgy gondolom, ez létszükség. A pálya melletti vizsgálatok, amikor a teljesítményt
látjuk a sportolótól, látjuk, hogyan mozog, mi történik. Az életéért küzdünk és harcolunk,
hiszen ő az élet határáig megy el a teljesítményével, hogy megnyerje az aranyérmet, hogy
elérje a teljesítményét, nekünk pedig azon kell lenni, hogy az ő élete, egészsége ne sérüljön.
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Sporttáplálkozási konferenciát, pszichológiai konferenciákat szervezünk és
folyamatosan továbbképzéseket végzünk, és a sportorvosképzés reformjának előkészítése
folyamatban van. Ezt az intézmény maga is teszi.

Hosszú távú feladatok. Kétféle elképzelés van. Az egyik az intézmény felosztása –
OORI, SOTE, MOB, OSEI, OSH – ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség, amikor az
OSEI egyben marad. A mostani épületbe – felmértük – gyakorlatilag a Sportkórház szakmai
tevékenységének 90 százaléka belefér. Annyit kell tudni, hogy másfél évvel vagy egy évvel
ezelőtt pályáztunk három régi épületnek felújítására – ez EU-s pályázat –, ezt végig kell
gondolni, ez nullaforintos beruházás. Az energetikai felmérés megtörtént, és most kell
beadnunk a pályázatot az épület energetikai felújítására. Lehetséges gyógyturizmus – lehet
elvetni ezt a gondolatot.

Mindenképpen fontos hosszú távon arról gondolkodni EU-s méretekben, hogy ez egy
hungarikum, és ezt a hungarikumot nem kellene kidobnunk. A sportorvosképzés, a
sportszakorvosok képzése, továbbképzése európai mintaértékű és munkaértékű dolog lehetne,
amiből még lehetne egy európai központot is csinálni. Szakápoló-, gyógytornász-,
gyógymasszőrképzés, mint mondtam, 150 képzett hallgató, orvos, gyógytornász volt tavaly az
intézménynél. Úgy gondolom, ezt nem szabad elfelejtenünk, és erre kellene építenünk, a
kutatást pedig természetesen együtt a TF-fel, a SOTE-val végig kell csinálnunk.

Mik legyenek az értékelés szempontjai? Bocsánat, hogy magamhoz ragadtam a szót,
de én csak a saját egyszerűségemben gondolkodtam erről az orovsszakmai szempontok, a
sportoló szempontjából. Azt gondolom, hogy a sportoló szempontjából a Sportkórház tabu.

A megközelíthetőség: hogyan ér oda, hova ér oda? Az ország bármely részéből el kell
hogy érjen. A szakmai konzultációk megvalósítása: e nélkül elképzelhetetlen. Tehát amikor
sérül a sportoló, akkor bejön a járóbeteg-ellátásra, megoperálja a sebész, rehabilitálja a
rehabilitáció, és az ott dolgozó keretorvossal már fel is veszi a kapcsolatot, és visszahelyezi a
saját közegébe, a pályára, az uszodába, a ringbe.

Gazdasági költségmeghatározás, tehát a költséghatékonyság megállapítása: mi
mennyibe kerül, mire van pénz, mire nincs lehetőség, és a költséghatékonyság hozadéka a
sportoló ideje, az orvosi kommunikáció, az adatbázis kihasználtsága és tulajdonképpen az
irányíthatóság.

Köszönöm szépen a figyelmet, és elnézést, hogy hosszú voltam.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Alapos és részletes tájékoztatás volt, úgyhogy köszönjük,
a bizottsági képviselőknek nyilván előnyére válik. Talán betekintést nyernek abba, hogy
tényleg milyen előzmények után milyen állapotba került az Országos Sportegészségügyi
Intézet, és milyen lehetőségek állnak előtte.

Molnár Zoltán főtitkár urat hallgassuk meg a MOB álláspontjáról, hiszen valóban alig
több mint egy év van hátra az olimpiáig, sok időnk már nincs, és jó lenne minden körülményt
ideálissá varázsolni a sportolók számára, mert akkor van esélyünk a sikerre. Öné a szó.

Molnár Zoltán f őtitkár (MOB) szóbeli kiegészítése

MOLNÁR ZOLTÁN főtitkár (Magyar Olimpiai Bizottság): Köszönöm szépen.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak! Kedves Megjelentek! Engedjék meg, hogy
fölolvassak önöknek egy, a pekingi olimpia előtt, négy évvel ezelőtt készített szakmai
anyagból néhány mondatot.

„Az elmúlt évben a Sportkórház tervezett megszüntetését összefogással sikerült
megakadályozni, azonban a ’gyors kivégzés’ helyett lassú kivéreztetés kezdődött. Az
intézményt nehéz helyzetbe hozták a belgyógyászati osztály megszüntetésével, majd a
doppingellenőrző laboratóriumot is be kellett zárni, a dolgozók egyharmadát elbocsátották.
Veszélyben van a sportorvosi hálózat is, a keretorvosok csak évi rendes szabadságuk vagy
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fizetés nélküli szabadságuk idején tevékenykedhetnek a válogatottak mellett, segíthetik az
olimpiai felkészülést. Az egészségügy helyzete több mint drámai, veszélyben forog, az
olimpiai felkészülés, a kvalifikáción való helytállás, az olimpiai szereplés és a doppingellenes
küzdelem.”

Még egyszer szeretném önöknek jelezni, hogy ezt írtuk a helyzetről ugyanabban az
időpontban, négy évvel ezelőtt, és sajnos azt kell mondanunk, hogy jelenleg is hasonló, sőt
talán bizonyos területeken még rosszabb a helyzet, mint négy évvel ezelőtt volt. Valamikor
1990-ben kezdődött a Sportkórház és a sportegészségügy küzdelme a létért. Tudni kell azt,
hogy mi, a magyar sport szerintem az elmúlt 100 évben tényleg fantasztikus teljesítményt
nyújtottunk, és ez köszönhető volt annak, hogy nagyon-nagyon komoly háttérintézmények
segítették a sportolóink felkészítését. Ilyen volt a Sportkórház is, amelyet 1942-ben alapítottak
– a háború alatt –, egyébként, ha valaki, és ajánlom is mindenkinek, akit érdekel ez a téma,
olvassa el az akkori Sportkórház alapító okiratát, szerintem az ma is korszerű, hiszen minden
feladat és minden, erre a területre vonatkozó elvárás megfogalmazásra került, és a feltételek is
biztosításra kerültek.

Elsősorban nyilvánvalóan ennek az intézménynek az volt a feladata, hogy segítse a
magyar sport versenyképességét, eredményességét, és természetesen eközben igyekezzen
odafigyelni a sportoló egészségének védelmére, kiterjesztve természetesen az egész
lakosságra, hiszen egészségmegőrző szolgáltatást is vártak ettől az intézménytől.
Meggyőződésünk szerint ezek azok a kezdeményezések és intézkedések, amelyek
hozzásegítették ehhez a példa nélküli teljesítményhez a magyar sportot, hiszen lehet mondani,
hogy talán a barcelonai, sőt még talán az azt követő olimpián is a nemzetek rangsorában az
előkelő 10. hely körül szerepeltünk. Ma már az is csodaszámba menne, hogyha az első 20-ba
be tudnánk kerülni, köszönhetően annak, hogy ahogy a sportegészségügy területén, úgy más
egyéb területeken is sok minden elpusztult és sok minden leamortizálódott.

Visszatérve a Sportkórházra és a sportegészségügyre, tehát 1990-től kezdődik ez a
létért való küzdelem, folyamatos átszervezések, leépítések vannak, osztályok szűntek meg,
1994-től kezdve – ahogyan visszaemlékszem – minden kormány egészségügyi minisztere
valamelyik intézménnyel össze akarta vonni a Sportkórházat. Talán volt egy üde színfolt
2002-ben, amikor az akkori kormány megkezdte a Sportkórház új épületének az építését. Ez
azért mindannyiunk számára egyértelmű üzenet volt, hogy szükség van eredményes élsportra,
és szükség van ezekre a fantasztikus háttérintézményekre. Ugyanebben az évben egyébként
800 millió forintért fölújították a doppinglabort, azt a doppinglabort, amelyet néhány évvel
ezelőtt – úgy tudom, néhány 10 millió forintért – értékesítettek.

Tehát így teltek el, így telnek az éveink, és most a jelenlegi helyzetben egyet kell
érteni Szócska Miklós egészségügyi államtitkár úrral, aki szerint – idézem pontosan – „a mai
állapotában már nem alkalmas az olimpiára készülő válogatott sportolók korszerű, magas
szintű ellátására a Sportkórház.” Ezt mi is így látjuk. Ez nem kritika, és, főigazgató asszony,
szeretném kihangsúlyozni, nem az ön és a Sportkórház munkatársainak, vezetőinek a
kritikája, hiszen önök – mint ahogy az előző főigazgató, Berkes főigazgató úr is –
oroszlánként küzdenek ezért az intézményért, és az, hogy az intézmény van, az elsősorban
önöknek köszönhető. De azt is látni kell, hogy egyfelől alapvető szolgáltatásokat sem tud
biztosítani a Sportkórház a jelenlegi állapotában, ahogy főigazgató asszony is említette, és
ezzel nagyon egyetértünk – és köszönöm, hogy ő hozta föl –, most olyan intézkedéseket
várunk, hogy más egészségügyi intézményekben, ahol megvannak ezek a szolgáltatások,
azonnali ellátásként a sportolók kapják meg ezeket a szolgáltatásokat, amelyek hiányoznak
jelenleg a Sportkórházból.

Hiányoznak a szakemberek is. Tehát azt is látni kell, hogy vannak Magyarországon
kiváló sportorvosok és sportszakemberek – a pszichológusokra, gyúrókra, fizioterapeutákra is
gondolok –, de azért többségük már nem a Sportkórház állományában van. Tehát például
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most a keretorvosi létszám: a főigazgató asszony említette volt, hogy csak sportorvosi
szakvizsgával lehet válogatott keretek mellett dolgozni, ez biztosan így van, csak akik
jelenleg a válogatott keretek mellett dolgoznak, közel a felének nincs sportorvosi
szakvizsgája, és közel fele nem a Sportkórház alkalmazásában áll. Ez tény, ezzel már nem
tudunk mit kezdeni, ezt el kell fogadnunk, és egyáltalán tényleg hálásak lehetünk csak azért,
hogy vannak ma még sportorvosok, akik segítik az olimpiai felkészülést és a csapatokat.
Nyilvánvaló, hogy ezt az állapotot egyszer valamikor rendezni kell. Ha akarjuk, hogy
legyenek élsporteredményeink, olimpiai sikereink, akkor egyszer és mindenkorra alapvetően
rendezni kell. Erre már nincs idő, most már csak egyfajta sürgősségi beavatkozás van, amit
tisztelettel szeretnénk is kérni.

Egyetértünk azzal, többen is felvetették, a Magyar Olimpiai Bizottság
orvosbizottságának is az a véleménye, hogy azonnal föl kell állítatni egy sürgősségi irodát,
egy sportegészségügyi irodát – mindegy, minek nevezzük, és ennek legjobb helye
valószínűleg a Sportkórház kell hogy legyen, hiszen az egy bejáratott hely –, és ez az iroda
24 órán keresztül szervezze majd a sportolók folyamatos azonnali ellátását, irányítsa a
sportolókat a megfelelő szolgáltatások irányába. Ha az megvan a Sportkórházban, akkor
természetesen oda, ha nincs meg a Sportkórházban, akkor más egészségügyi intézményekbe.

Nyilvánvalóan ezzel az irodával szemben fontos elvárás az, hogy megfelelően
dokumentálja is az eseteket, mert jelenleg – itt ma már elhangzott többször – az is komoly
probléma, hogy a sportolók ellátásával kapcsolatban nincsenek ismereteink. Egy helyen
biztos, hogy nincs ismeret, hiszen ha elmegy a sportoló Nyíregyházára, és ott kér valamilyen
szolgáltatást, arról biztos, hogy nem tudnak a Sportkórházban, nem tudnak a keretorvosi
hálózatnál. Tehát valamilyen formában rendet kellene ezen a területen is tenni.

Részletesen négy olyan terület van, ahol azonnali intézkedést várunk. Egyfelől a
sürgősségi ügyek ellátásra, a rehabilitáció, nyilvánvalóan ez nagyon-nagyon komoly
szakértelmet igénylő feladat, nem is biztos, hogy ezt el tudják látni olyan egészségügyi
intézmények illetve olyan szakemberek, akiknek nincs kellő jártasságuk a sport világában,
mert azért meg lehet gyógyítani egy torokgyulladást pillanatok alatt antibiotikummal, csak
utána legfeljebb 3 perces ezrek helyett a szerencsétlen gyerek két hétig csak 3:20-as ezreket
fut. Tehát ehhez nagyon speciális szakértelem kell, még a legapróbb beavatkozásokhoz is.
Tehát színvonalas sportsebészeti szolgáltatások vannak ma egyébként a fővárosban is,
vidéken Székesfehérváron, Győrött, Tatán, Budapesten az Uzsokiban is. Tehát ezekkel az
intézményekkel kellene azonnal szerződést kötni, és megbízni őket arra, hogy ha ez a
sportegészségügyi iroda, amely majd a Sportkórházban működik, oda beutalja a sportolót,
akkor azonnali magas színvonalú ellátást kapjanak a sportolók.

A sportegészségügyi hálózatról. Most a fekvőbeteg-, járóbeteg-ellátásról meg a
rehabilitációról is érdemes lenne beszélni; nyilvánvalóan vannak ma olyan intézmények, ahol
magas színvonalú ellátást kaphat a sportoló a rehabilitáció terén is. Sajnos a Sportkórház nem
ilyen, engem úgy értesítettek, hogy sportoló ott az utóbbi időben rehabilitációt az utóbbi
időben nem igazán kapott. Tehát elmennek valahova máshova, mert feltehetően jobban bíznak
más egyéb intézményben. Ezt nem tudom megítélni, hogy ennek mi az oka, de ez a jelenlegi
helyzet. A sportegészségügyi hálózatról mindenki tudja, aki a sportban él, hogy ma egy
sportorvosi engedély megszerzéséhez több hétre van szükség, nyilván ennek megvan az oka.
Itt azért talán lehetne találni megoldásokat, a fiatalkorú sportolókat lehetne irányítani a
háziorvosokhoz, iskolaorvosokhoz, viszont az élsportolót nem. Az élsportolónak az extrém
terhelések miatt, kifejezetten az egészségük védelmében állandó és folyamatos megfigyelésre
van szükség, és a legkorszerűbb lehetőségeket nyújtó szűrővizsgálatokra. Ezt is szeretnénk
kérni, ennek a feltételeit megteremteni. Nem szeretnénk elveszíteni sportolót, nem szeretnénk
úgy járni, mint a legutóbb az olimpián, hogy fölruháztuk az olimpiai bajnok sportolót, és
sajnos hiába vártuk a repülőtéren.
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Tehát összegezve azt szeretnénk, a legsürgősebb feladatként azt tudnánk
megfogalmazni, hogy ennek a sportegészségügyi irodának a mielőbbi felállítása, megfelelő
jogosítványokkal, hatáskörökkel, gondolok itt elsősorban beutalási jogosítványra a
Sportkórházba vagy a Sportkórházon kívüli intézményekbe. A szűrővizsgálatok
legkorszerűbb és legmagasabb szinten – nyilvánvalóan, ahol indokolt –, a sportági
jellegzetesség adja meg ennek az indoklását, hogy kinél hány alkalommal és milyen szinten
kell elvégezni, de ahol indokolt, ott kerüljenek ezek elvégzésre. Természetesen a felmerült
költségek problémáját is kezelni kell, mert azt senki nem gondolhatja, hogy majd egy
magánintézményben – mondjuk Tatán vagy Győrben vagy valahol – ellátják a sportolót,
esetleg megműtik, és annak nem lesz költsége. Hát biztosan lesz költsége, ezt a költséget
valamilyen formában rendezni kell, hiszen ez extraköltség.

Tisztelt Elnök Úr! Ha megengedi, a Szekeres államtitkár úr által elmondottakra csak
egy mondatban szeretnék reagálni. Ő azt kifogásolta – teljesen jogosan –, hogy nem áll
rendelkezésünkre, illetve meglehetősen gyenge a teljesítményfokozás megengedett szerekkel,
eszközökkel vagy módszerekkel való ellátása. Ezzel teljesen egyet lehet érteni, viszont
ismételten szeretném jelezni, hogy meglehetősen gyenge a doppingellenes küzdelemben is a
magyar sport, mert még mindig nem tudtunk eljutni oda, hogy a doppinggal való visszaélés, a
doppingszerek kereskedelme, forgalmazása, kiskorúak irányában történő alkalmazása
büntetőjogi szankciót vonjon maga után. Tisztelettel szeretné m kérni ismételten, hogy ha van
mód és lehetőség rá, még a hátralévő időben ez a jogszabály-alkotás történjen meg, mert ez
nagyon-nagyon segítené a doppingellenes küzdelmet.

Köszönöm szépen a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen, főtitkár úr. A képviselőtársaim következnek, de előtte
Soós Ágnes főigazgató asszony jelzi, hogy szeretne még egy kiegészítést tenni. Megadom a
lehetőséget, hogy aztán utána erre is tudjanak majd a képviselőtársaim kérdéseket feltenni.

Dr. Soós Ágnes főigazgató (OSEI) kiegészítése

DR. SOÓS ÁGNES főigazgató (Országos Sportegészségügyi Intézet): Köszönöm
szépen. Az helyettes államtitkár által készített anyagból szeretnék idézni, hogy a
Sportkórházba a sportolók 50 százaléka jár. Ez így hangzott el, csak visszautalnék, ez az
egyik dolog. A másik, hogy tudom, hogy 27 szerződés van – orvosi szerződés –, ebből 7-en
kértek felmentést, csak a tényadatok miatt mondom.

Még egy dolgot: tudom, hogy a Semmelweis-terv megjelent, de novemberben mi is
elküldtük mindenüvé a saját tervünket, amiről néha olyan jó lenne hallani.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. A képviselőtársaimat illeti a szó. (Jelzésre.) Elsőként Szilágyi
György alelnök úr kért szót. Öné a szó.

Kérdések, hozzászólások

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Elég hosszú, és úgy érzem,
kimerítő tájékoztatást kaptunk a jelenlegi helyzetről, így lehet, hogy egy kicsit hosszabban
reagálnék és tennék fel kérdéseket, hogyha lehet – főleg kérdéseket. Az, hogy hol tart a
Sportkórház – amely 10 évvel ezelőtt még az év kórháza volt – jelen pillanatban, az elég
elszomorító. Azt is furcsának tartom, hogy most beszélünk ennyire komolyan erről a
kérdésről, egy évvel az olimpia előtt. Egy olimpiai felkészülés mindig az előző olimpia
végével, tehát előtte négy évvel kezdődik, és ezek a problémák megvoltak előtte is. Tehát már
akkor kellett volna ezekkel a problémákkal foglalkozni, amelyek jelen pillanatban is itt
vannak, hiszen most már ez – azt mondom –, még annál is kevesebb, mint a tűzoltás, hogy
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jelen pillanatban, egy évvel az olimpia előtt foglalkozunk azzal, hogy milyen a
sportegészségügyi ellátás.

Aztán lenne egy jó pár dolog, amiben kérdéseket tennék fel. Azt mondta, főigazgató
asszony, hogy a sportolókért vagyunk. Tehát azt mondom, hogy jelen pillanatban a
Sportkórháznak – azon kívül, hogy milyen állapotban van – elég nagy problémája szerintem
az is, ami az elmúlt években történt – és már az új menedzsmentnek is köszönhető egyébként
– az a légkör, az, hogy onnan szakorvosok elmentek. Az elmúlt két évben tudomásom szerint
körülbelül 60 orvos távozott, ebből nagyon sok szakember is volt, aki elhagyta az intézményt.

Arról, hogy mennyire van a Sportkórház jelen pillanatban a sportolókért, megint csak
egy adat – lehet, hogy aztán majd megcáfol a főigazgató asszony, hogy nem így van –, úgy
tudom, hogy a fekvőbetegek több mint 50 százaléka nem rendelkezik sportmúlttal – ez egy
átlagos szám –, aki a Sportkórházban ellátást kap. A 60 ágyas rehabilitációs osztályon főképp,
tehát azt gondolom, az 50 százalékot meghaladja. Ami még probléma, és ezt is majd
elmondja, hogy mennyire így van, főleg időskori ortopédiai elváltozások sebészeti
beavatkozását végzik nagyobb számban. Ez is kérdés, hogy így van-e.

A sportsérülések traumatológiai ellátását hétvégén és ünnepnapokon ügyelet híján nem
nagyon tudják biztosítani. Van olyan, hogy ezen a két osztályon, a 40 és a 60 ágyas osztályon
– főleg az utóbbin – jelenleg két orvos látja el a betegeket, nem tudom, ez mennyire fedi a
valóságot. Tudomásom szerint így van. Tehát van nagyon-nagyon sok olyan probléma, most
nem akarok belemenni a finanszírozásba, tehát az szerepelt itt az anyagban, hogy nincs
tartozás. Úgy tudom, hogy 2011. február végén 65 millió forint ki nem fizetett számla volt,
ebből 21 millió 30 napnál régebbi. Tehát azt szeretném, és azért vetem fel ezeket a
problémákat, hogy ha most beszélünk erről a helyzetről, akkor őszintén beszéljünk erről.
Tehát, hogy tényleg mindenki azt az őszinte és tiszta képet kapja, ami elvezethet majd oda,
hogy valamilyen megoldást találjunk itt a problémákra.

Még egy nagyon lényeges dolog. Mondtam, hogy 60 ember ment el, ráadásul ismerjük
az egészségügy problémáit. Tehát nemcsak a Sportkórház problémája az, hogy az orvosok
milyen helyzetben vannak, nemcsak a Sportkórház problémája, hogy a szakemberek
elmennek külföldre, hogy milyen fizetéseket kapnak jelen pillanatban. Megint felhívom a
figyelmet már most egy fontos dologra: az országos egészségügyi hálózat megyei vezetői
közül 2011-ben öten fognak nyugdíjba menni, és nem biztos, hogy megfelelő utánpótlást lehet
biztosítani. Tehát ezeket mind-mind figyelembe kellene venni ahhoz, hogy mi lesz, és akkor
nem beszélek arról, hogy a kajak-kenu válogatott – mint tudjuk – már nem a Sportkórházba
jár, érthető okokból. Tehát azokból az érthető okokból, amiket itt eddig elmondtam.

A keretorvosi kijelölés. Nem elég kijelölni egy keretorvost, hát a keretorvosnak
folyamatosan ott kellene lenni az olimpiai felkészülés alatt. Hiszen csak egy példát mondok,
hogy dietétikai tanácsadást kellene adnia, oda kellene figyelni minden egyes mozzanatra. A
sport területén talán az egészségügyben vagyunk legjobban elmaradva – sajnos – a világtól, és
felkészülési szempontból az egyik legfontosabb tétel pedig ez.

És, hogy mi legyen a jövő? Én nem tartom azt jónak, azt mondom, hogy Sportkórház
kell, tehát nem tartom jónak – és sajnos jelen pillanatban lehet, hogy másként nem lesz
megoldható, ahogyan látom –, hogy tagolva legyenek, és különböző intézményekben legyen a
sportorvosi ellátás. Azért jó az, hogyha egy helyen van, mert aki sportolt tudja, hogy milyen
volt a Sportkórház régen, tudja, hogy amikor oda belépett, akkor milyen ellátásban volt része,
tudja, hogy milyen hangulata volt, tudja, és azt érezte, hogy beletartozik a sport nagy
családjába, tehát tényleg egy különleges intézmény volt régen a Sportkórház. Azért tudom
elmondani, mert jómagamat is kétszer műtöttek ott, és olyan szakszerűen műtöttek meg, hogy
nincs azóta sem problémám ezekkel a sportsérülésekkel. Kiváló szakemberek voltak.

Ami miatt szerintem egy helyen kellene tartani, az a konzultációk lehetősége. Tehát
hogyha sok szakember egy helyen van, akkor ott sokkal gyorsabb a konzultáció lehetősége, a
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folyamatos kapcsolattartás, a folyamatos egymással való eszmecserék. A gyorsaság. Egy
sportolónál– egyszer már elhangzott – nagyon-nagyon fontos, hogy milyen gyorsan kerül akár
a műtőasztalra, milyen gyorsan diagnosztizálják, milyen gyors a rehabilitációja, hova jár
utána később az utókezelésekre, az mennyire van összehangolva az egyes orvosok között,
hiszem más-más orvos másképp láthatja, akár szakmai szempontból. A hangulatot mondtam,
hát egy gyógyuláshoz óriási szempont az, hogy milyen lélektani dolgokat kap az ember. Tehát
lelkiekben mennyire tud gyógyulni egy-egy sérülés után. Hiszen egy sportolónál egy sérülés
lelki törést is jelent, az ugyanúgy kiesést jelent neki abból a munkából, amit addig végzett, é
mondom, a központi szemlélet. Tehát, hogy egy irányvonal szerint dolgozzanak a
továbbképzéseknél és mindennél, és fontos a specifikus ellátás. Tehát nem mindegy, hogy egy
gyógyulási folyamatban milyen gyógyszereket kap, milyen ellátásban részesül, milyen
módszerekkel műtenek. Egy sérülést többféleképpen lehet kezelni, egy egyszerű embernél
elképzelhető, hogy mondjuk egy részleges bokaszalag-szakadást nem kell megműteni, egy
sportolónál, ha nem műtik meg, beláthatatlan következményei vannak.

Tehát mindenképpen azt szeretném, hogy valahogyan meg kellene oldani. Tudom,
hogy ez nem egyszerű és nem könnyű feladat, de meg kellene oldani valahogy a
Sportkórházban – ha, ez is kérdés, ebben a Sportkórházban, ha egy másik létesítményben,
teljesen mindegy – egy helyen tartani a sportkezeléseket. Mert itt fő kérdés lesz egyébként a
Sportkórház jelenlegi területe.

Egyetlen dolgot szeretnék még megemlíteni, utána át is adom a szót, a sportorvosi
hálózatot. Föl szeretném hívni arra is a figyelmet, hogy egy kimutatás szerint ma
Magyarországon az aktívan, tehát versenyszerűen sportolók közül 20 százalék nem a
megfelelő módon szerzi be a sportorvosi igazolását. Tehát vagy az edző intézi el, vagy az
apuka, olyan is volt, aki azt válaszolta, hogy megveszi. Ez egyszerűen felháborító. Tehát ez
felháborító a versenyzők részéről is, az edzők részéről is, de azt mondom, az orvosok részéről
is, hát milyen felelősségérzete van annak, aki anélkül kiad egy sportorvosi igazolást, hogy
megvizsgálná azt a versenyzőt. Főleg a mutatott példák alapján, amikor olimpiai versenyző,
aki többször teljesített, meghalhat a sportpályán, akkor milyen felelősségérzete van azoknak
az edzőknek, és mindenkinek. Tehát 20 százalék, ez egy bődületes szám. Tehát valamit a
sportorvosi rendszerrel mindenképpen kezdeni kellene, hogy a sportorvosi hálózat úgy
működjön, hogy Magyarországon, mint ahogy egy autóra nem lehet megvásárolni a
rendszámot, ugyanúgy egy sportoló ne vásárolhassa meg a versenyzéshez szükséges
engedélyeket, mert ez véleményem szerint felháborító dolog.

Tehát mindenképpen azt szeretném, hogy ezekre esetleg, hogyha tudnak, kapjak
választ, és a másik, azt szeretném, hogyha a kormány valahogyan meg tudná oldani azt, hogy
minél egységesebb legyen és minél inkább egy részre koncentrálódjon a sportegészségügy
Magyarországon.

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Hadházy Sándor képviselő úr következik.

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Előadók! Rendkívül tanulságos volt számomra ez a mai délelőtt. Ugyanis ezekkel az
információkkal – bevallom őszintén – magam nem rendelkeztem, és ez egy megdöbbentő kép,
ami előttünk van. Azt tudom mondani, hogy hosszú út vezetett idáig, hogy idejutottunk, de a
legutolsó néhány év gyorsuló pályát jelentett az egészségügy számára. Akkor, hogyha valóban
abban gondolkodunk, hogy az egészséges nemzet gazdasági tényező, és elhisszük azt, hogy ez
egy megtartó erő is, és azt gondolhatjuk, hogy ez talán kiemelt fontosságú az emberek és
remélhetőleg a politika számára is, akkor itt nagyon sürgős tennivalók vannak.

Azt gondolom, hogy a cselekvési program első, legsürgetőbb feladatait
megfogalmazták. Jóhiszeműen ezt elfogadom – nem értek hozzá, de elfogadom –, illetve
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nagyon sok részét belátom és így elfogadom. Nekünk az a dolgunk, az a feladatunk és az a
kötelességünk, hogy a szükséges erőt – legyen az forrásoldal, legyen az jogszabály-módosítási
és egyéb politikai eszköz – mögétegyük. Éppen ezért sürgetem azt, hogy ezeket a feladatokat
árazzuk is be, mert pillanatnyilag nem történt meg ennek a forintosítása, illetve az időbeni
ütemezést is szükséges pontosítani. Nyilvánvaló, hogy az olimpiai felkészülés egy
különveendő feladat, de mindenképpen hosszú távon kell gondolkodni, és azon belül kell a
rövid távú feladatokat is megfogalmazni, és természetesen megoldani.

Rendkívül fontosnak tartom, hogy mozgósítsuk azokat a humánerőforrásban meglévő
tartalékokat, amelyek jelen pillanatban nem vesznek részt ebben a munkában – vagy
tudomásom szerint nem vesznek részt –, gondolok itt az orvosi egyetemekre, Pécs, Debrecen
és mások. Azt gondolom, nagyon sok tartalék van még ebben a rendszerben.

Szeretném kiemelni azt a gondolatot, amelyet a főigazgató asszony megfogalmazott,
hogy igenis van keresnivalónk Európa piacán, és azt látom, hogy a sportban egyre több pénz
van, és egyre nagyobb pénzeket mozgat meg. Most az egyik szemem sír, a másik nevet
természetesen, mert látom ennek a negatív oldalát, illetve a veszélyeit is látom, de ezt
mindenképpen figyelembe kell venni, és ha lehet, akkor pozitív módon kellene ezt
kihasználni. Azt gondolom, Magyarország alkalmas lehet arra, hogy Európa számára egy
rehabilitációs központként működjön. Erre egyébként az orvosi képzés hírneve mindenképpen
jó alapot biztosít. Sajnálatos módon az orvosi, egészségügyi rendszerben működők pénzügyi
megbecsülése nagyon mélyen van, sajnos ezt tudom mondani, és nagyon sajnálom azt, hogy
ebben is nagyon versenyképesek vagyunk Európával szemben.

Szükségesnek látnám egy olyan stratégia kidolgozását, amivel megpróbálnánk ebbe a
résbe betörni, és egy komoly sportegészségügyi bázist létrehozni Magyarországon. Nem
feltétlenül a jelenlegi Sportkórház területén, mert – mint ahogy hallottuk – a feladatok
ellátását körülbelül 90 százalékban képes az intézet jelenlegi épületállománya kiszolgálni, ha
jól értelmeztem. (Dr. Soós Ágnes: Az újban, ha oda áttesszük.) Értem, de az sem a
100 százalékot, hanem csupán a 90 százalékot képes kiszolgálni, tehát itt is esetleg más
helyszínekben lehetne gondolkodni. Nem biztos, hogy a budapesti a helyszín a legjobb.
Egyrészt azért, mert az ingatlanárak Budapesten – sajnos vagy hál’ istennek – magasak, de
lehet, hogy Budapest környékén találhatók olyan nyugodt környezetben működő, meglévő és
a jövőjüket kereső intézmények, amelyek ebbe a gondolkodásba bevonhatók volnának.

Tehát mindenképpen azt szorgalmazom tisztelettel, hogy ezeket a feladatokat
próbáljuk meg forintosítani, és megpróbáljuk ezeket a forrásokat a következő években a
költségvetésből – természetesen fokozatosan – biztosítani.

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

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Én is azt erősíteném, hogy
nagyon tartalmas tájékoztató volt, és megmondom őszintén, nagyon sok tájékoztatót
hallgatunk a bizottságban, de ennyire tartalmasat és ilyen húsbavágót és érthetőt azért keveset.

Azt látom, hogy nyilván általában a szakterületek határán lévő kérdések, az
intézmények sorsa mindig nehéz. Szóval, Molnár úr mondta, hogy 20 éve keresi a helyét,
szerepét a Sportkórház, és nyilván az ehhez megfelelő költségvetési, anyagi, politikai,
szakmai támogatást. Hát, igen. Ez egy olyan dolog, ami valóban így van. Én ugyancsak egy
éve vagyok tagja a szakbizottságnak, de úgy tudom, hogy azért a Sportkórház önállóságának
megőrzéséért a nehéz körülmények közötti támogatásért a szakbizottság mindig kiállt, hogy
ez valahogy nem volt politikai kérdés ebben a tekintetben. Még akkor is, hogyha tudjuk, hogy
nehéz örökségek is vannak ebben a dologban.

Azt eddig nem gondoltam, de talán az lehet egy fantázia, hogy először van egy
minisztérium keretein belül gyakorlatilag így, ebben a formában a két szakterület. Ez érdekes
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helyzet, ez korábban nem így volt. Tehát szerintem vannak lehetőségek abban, hogy akkor a
Sportkórház speciális szerepét az egészségügyben és a sportban betöltött speciális szerepét
akkor végre lehessen egy picit ebben a tekintetben erősíteni.

Ezzel ellentétes lehet azonban az a folyamat, ami egészségügyi szempontból biztosan
örvendetes meg jó, amiről Szócska államtitkár úr sokszor beszél, hogy integráció, ezzel
tartalékokat feltárni, azokból mondjuk finanszírozni a kollégák komolyabb szakmai
megbecsülését, fejlesztését és nem tudom, sok mindent. Merthogy ugyanakkor emellett persze
vannak biztosan még ilyen speciális területek – gondolom, a Honvédkórház, de ezt most nem
akarom idehozni –, amelyek a dolog specialitásánál fogva az önállóságukért küzdenek,
kiáltoznak, nem integrálhatók a szó klasszikus értelmében.

Tehát az első kérdésem rögtön errefelé irányulna – vagy kutakodna –, hogy így, hogy
egy tárcán belül van a két ügy, és egyébként azok a problémák meg azonnali intézkedések
teljesek jogosak, amelyeket itt látunk, hogy mennyire lehet ezt önállóan kezelni. Maga az
egészségügy mennyire érzi azt, hogy ilyen szempontból az önállóság – és ezek a sportszakmai
kérdések is egyébként – mennyire fontos.

Kicsit utánanézelődtem az anyagi helyzetnek valóban én is, mondjuk meglepett
Szilágyi képviselőtársam információja, tényleg jó lenne erre választ kapni. Azt hiszem, a
válság közepén a Bajnai-kormány idején azért az elmondható volt, és azért ezt is tegyük le az
asztalra, hogy ott egy adósságállomány sikerült lenullázni 2009 végére, ha ezt jól tudom. Ez
szerintem azért mindenképpen örvendetes, és szó volt azért itt fejlesztésekről, elképzelésekről,
nyilván ez sem egyik hónapról a másikra alakul ki, hanem azért ez egy folyamat része, ami
nem egy világos választóvonal mentén történik, és mindenképpen szakmai kérdés. Szerintem
azt kimondhatja a bizottság, hogy ezeket támogatjuk, ezek nem politikai kérdések, és nem
más dolog kérdései.

Egyben azonban végképp elgondolkodtató a dolog, hogy itt azonnali kérdések vannak,
a fejlesztések önrészére szükség van – gondolom én –, és ha jól láttam, akkor a 2011. évi
tervadat több mint 100 millióval kevesebb bevétellel számol e tekintetben. Ami nyilván
reálértékben meg még drasztikusabb csökkenést is jelenthet, mert igazán most 4,7 százalék
volt az éves infláció az áprilisi adatokból kiindulva. Azt látom akkor, hogy – durván, fejben
számolva – nagyságrendileg mondjuk 10 százalék környékén van a források reálcsökkenése,
és ezzel párhuzamosan van egy csomó azonnal megoldandó feladat.

Tehát arra kapacitálnám a bizottságot, hogy akkor próbáljon meg lobbizni ennek
tekintetében. Nyilván ez zajlik, gondolom mindig a kormányoldalnak ebben van egy helyzeti
előnye, vélelmezem, hogy ez történik is. Azonban a költségvetésre tekintve ez azért nehéz
feladatnak látszik. Adódik a kérdés, hogy mondjuk ez egy terv, de azóta történtek zárolások a
költségvetésben, ezek milyen módon érintik konkrétan ezt a helyzetet, és még sok mindent
meg lehetne kérdezni ennek kapcsán.

Tehát a két-három üzenetemet úgy foglalnám össze, hogy látok lehetőségeket abban,
hogy egy területen van a dolog, de az integráció azért kérdéseket vet fel. Mi van ezzel? Úgy
látom, itt négy prezentációt, előadást hallhattunk, azért itt különböző érdekek is voltak. A
szándékok lehet, hogy egy irányban hatnak, csak azt érzem, hogy ebben nincs teljesen
egyértelmű elképzelés. Azt hiszem, hogy a bizottság érdekelt kell hogy legyen egy egységes,
magas színvonalú Sportkórházban, abban is persze, hogy ha ebben ellentmondások vannak,
ezeket tisztázzuk és feltárjuk. Politikailag meg azt hiszem, ennél lényegesen többet azzal
tehetünk, hogyha a fejlesztéseknek és az azonnali feladatoknak a kereteit megteremtjük, és ezt
úgy tesszük, hogy nem csinálunk ebből politikai kérdést.

Azt tudom mondani – a frakcióm nevében persze –, hogy törekvéseiket támogatni
tudom. Egy van hátra: tegyünk meg mindent, hogy az olimpiai felkészülés maradéktalanul
megvalósuljon, és egyébként pedig a sportorvosi háttérről már elhangzott egy csomó minden,
amit én is így gondolok, mert itt beszélhetnénk arról is, hogy mondjuk egy körzeti
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labdarúgócsapatnál hogyan kerülnek elő a sportorvosi igazolások, de azt hiszem, ezeket a
tényeket mindenki ismeri.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: És kérdés, látta-e őket valaha sportorvos. Köszönöm. Vincze László
képviselő úr, öné a szó.

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Nagy érdeklődéssel hallgattam az
önök által előadottakat. Azt gondolom jómagam is, hogy a jövő esztendőben, de idén is az
olimpia mindent fölülír. De: programokat fog a kormány elindítani, a Bozsik-programtól a
mindennapos testedzésig, ami nyilván magában foglalja azt is, hogy ezeket a programokat
sportegészségügyi szempontból is le kell követnünk. Ez nagyon-nagyon fontos, hiszen
ezekből a programokból jöhet majd ki az a minőségi sportolói létszám, akik majd néhány év
múlva a leendő olimpikonokat fogják adni.

Az ifjúsággal való sáfárkodás óriási felelősség, és ahogyan én látom testnevelő

tanárként a vidéki sportorvoslás helyzetét – és önök ezt csak alátámasztották –, hát bizony van
lyuk a térképen, nem is kevés. Úgyhogy ebben kellene kellő együttműködést kialakítanunk –
képviselőknek, kormányzati felelős embereknek –, hangsúlyozom még egyszer, hogy idén
meg a jövő évben az olimpiai felkészülés mindent felülír, de nem zárhatom ki a
párhuzamosság lehetőségét. Sőt, együtt kellene valamilyen módon elindulni, és azt gondolom,
hogy ha az idén nem is, de a jövő évi költségvetésben számítani kellene ezeknek a térképen
sajnálatos módon lyukként megjelenő vidéki dolgok pótlására. El kell indítani a
sportegészségügy kiszélesítését, a sportorvosi hálózat kiépítését, akár a háziorvosoknak be
lehetne vállalni – néhánynak a területen –, hogy továbbképzésen vesz részt, és így tovább,
önök erről sokkal többet tudnának beszélni, mint én. Mindenesetre az elinduló programok ezt
előfeltételezik, mert az nem lehet, hogy programok elindulnak, és közben a sportegészségügy
pedig nem fogja tudni lekövetni, vagy egyáltalán nem lesz lehetőség erre.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e további hozzászólási igény? (Jelzésre.)
Horváth András képviselő úr, öné a szó.

HORVÁTH ANDRÁS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt
Képviselőtársaim! Kedves Vendégek! Én is szeretném megköszönni ezt a részletes és
kimerítő tájékoztatást, és úgy fogalmaznék, hogy azt hiszem, arról mindannyiunknak
egyforma a véleménye itt a bizottságon belül, hogy sportorvoslásra és Sportkórházra szüksége
van ennek az országnak. Hiszen, hogyha olyan sportteljesítményeket várunk el a
sportolóinktól, akkor ahhoz nemcsak kiváló tehetségekre, nagyon jó edzőkre van szüksége a
magyar sportnak, hanem az ehhez kapcsolódó tudományos, egészségügyi háttérre is,
ugyanolyan nagy szükség van.

Mindenképpen nagyon fontos lenne az, hogy ha ebben konszenzus alakul ki a politikai
erők közt, hogy a Sportkórház működési feltételeit ne csak itt, az olimpia előtti egy évben,
hanem folyamatosan olyan rendszerbe helyezze a politika a költségvetésekben, az
elkövetkezendő évek költségvetéseiben, hogy garantáltan biztosítva legyen, hogy ha nem is az
a teljes koncepcióban leírt összes kívánság – egyébként kiváló lenne, ha ez megvalósítható
lenne –, de ennek jó része megvalósítható legyen az elkövetkezendő években. Úgyhogy
nagyon fontosnak tartanám azt, hogy mi, akik itt ülünk, a bizottságban és a parlamentben
mindent kövessünk el azért, hogy a Sportkórház megmaradjon ott, ahol van. Itt csatlakoznék
Hadházy képviselőtársam ötletéhez, mivel az országban nagyon sok intézmény küzd jelenleg
a fennmaradással, olyan helyeken tovább lehetne fejleszteni a szolgáltatásokat – hiszen most
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is 106 telephelye van a Sportkórháznak szerte az országban –, ahol ezeket a szolgáltatásokat
nyugodt környezetben elsősorban a sportolók és minden sportolásra vágyó ember és minden
magyar ember, akinek olyan speciális betegsége van, ami kapcsolható valamilyen
sportegészségügyi megoldáshoz, igénybe tudja venni.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Miután több hozzászólási igényt nem látok, most
az előadóknak adnám meg a lehetőséget arra – és kérném is őket –, hogy az elhangzott
kérdésekre válaszoljanak. Nyilván egymás között el tudják dönteni, hogy melyik kérdés kinek
a kompetenciája. Ha jól látom, először Szekeres Pál államtitkár úr, öné a szó.

Válaszadás

SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az első kérdés az volt, hogy miért ilyen későn kezdtünk el
foglalkozni az üggyel. Azért szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy tavaly nyáron lettünk
felkérve ezekre a feladatokra, és ősszel elkezdtünk ezen dolgozni. Nyilvánvaló, hogy egy
olyan feladattal szembesültünk, gondolom, mindenki számára nyilvánvaló, főleg, aki jár a
Sportkórházba, 30 éve ugyanaz az ajtó, ugyanaz az ablak, ugyanaz a radiátor – ami baj –, és
sok esetben 30 éve ugyanaz a szakember – ami meg jó –, akivel találkozhatunk. Tehát
egyrészről úgy gondolom, van egy olyan szakasz, ami egyfajta tűzoltás, amit már sokszor
megtett az aktuális kormányzat, másrészről pedig az meg jogos elvárás – és ebben mi nagyon
komolyan együtt dolgozunk, a két ágazat, a minisztérium –, hogy legyen egy hosszú távú
koncepció, és legyenek ebben biztos pontok és garanciák a tekintetben, hogy azokat a
feladatokat, amelyek a sportegészségügy előtt vannak, el lehessen végezni.

Azért ne felejtsük el, hogy bizonyos tempók már elszaladtak. Tehát annak, hogy
legyen Magyarországon akkreditált doppinglaboratórium, sajnos már nincs aktualitása.
Amikor ez először szóba került, akkor még a környező országokban nem volt, tehát most már
nemcsak Bécsbe, hanem Bukarestbe is meg Ukrajnába is lehet vinni a mintát. Tehát például
az egy lehetőség lett volna, hogy mondjuk bevételt is lehetett volna termelni ilyen szinten.

A másik, hogy elkezdődött kilenc évvel ezelőtt egy építkezés, ami megint csak ott van,
és úgy gondolom, ezek nagyon rossz mementók. Tehát arra kérem önöket, hogy tényleg
politikamentesen támogassák hosszú távon ezeket a projekteket, mert nekem személy szerint
fáj a tüskecsarnok is, meg a Sportkórház befejezetlensége is. Ez két olyan dolog, ami nagyon
nagy gond.

Egy másik kérdésre reagálnék még, hiszen az egészségügyi szakterület
kompetenciájába tartozik a sportegészségügy, hogy nagyon lehetőség volt az, hogy az öt
terület egy minisztériumban van, és úgy gondolom, az egyik nagyon jó, pozitív példa az, ami
itt a sportegészségügy kapcsán történik az egészségügy és a sportágazat között. Tehát
rengetegszer egyeztetünk, mindent megbeszélünk, mindent kibeszélünk, és úgy gondolom,
hogy nagyon jó és hatásos a szakmai együttműködés. Nyilvánvaló, hogy ez papír szinten lesz
rendben először, és utána meglátjuk, hogy ennek milyen következményei lesznek, amit mind
vidéken, mind pedig a fővárosban lehet érezni, illetve, ha megnézzük az olimpiai játékokat,
akkor is természetesen.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Főigazgató asszony.

DR. SOÓS ÁGNES főigazgató (Országos Sportegészségügyi Intézet): Köszönöm
szépen. Több kérdésben megszólíttattam, és akkor bátran merek válaszolni, mert az őszinte
kérdésekre őszinte válaszokat kell adnom.
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2009. július 17-én vettem át az intézetet, 150 millió mínusszal. Ez minden évben,
ahogy visszamenőleg láttuk körülbelül a rendszerből, és a gazdasági igazgató adta ezt a
felvilágosítást, 300-350 millió forint hiányzott. Minisztériumi segítséggel – ami 70 millió
forint volt – mi ezt december 31-én nullára zártuk. Az év folyamán végig tartottuk
gyakorlatilag, hogy nem volt érdemi tartozásállományunk, azonban mint önök is tudják, egész
évben nem voltak kifizetve a keretorvosi bérek. Ezeknek a béreknek az átutalása 2010.
november 12-én vagy 20-án – nem tudom pontosan a dátumot – történt.

Azonban azt is tudják, hogy 2010. december 7-étől zárolták a pénzeket, és itt ül a
felügyelő asszony, tehát tudja, hogy csak annyit lehetett átutalni, amennyit novemberben
utaltunk át. Ebből kifolyólag elindítottam egy anyagot az államtitkárság felé, hogy legalább
egy részét kapja meg a keretorvos annak, mivel jórészt evásak, befizették december 10-ig az
evatartozásukat, és itt most olyan pénzekről beszélünk, hogy havonta a keretorvosok 80-100
ezer forintot kapnak. De egy év vonatkozásában ez egymillió. Karácsony előtt, ha be kell
fizetni az evát, a 350 ezer forintot – mondjuk egymillió forint esetén –, az jelentős gond.
Tehát kértük, hogy legalább egy részét ki tudjuk fizetni. Tehát ezek a számlák, amelyeket
ezek a kollégák beadtak, bennragadtak. Ez nem tartozásállomány, hanem nyilván át kellett
konvertálni.

Mivel van közgazdasági végzettségem is, ezért pontosan tudom mondani, hogy
jelenleg, májusban az intézmény 19,3 millió mínuszban áll, és ez az összeg pontosan annyi,
mint amennyi, 38,5 millió forintos elvonás történt az országos hálózatból, tehát közel a fele.
Ugyanis annyira ki voltunk csavarva 2010. december 31-én, hogy az utolsó megtakarításunk
is elfogyott. Ha továbbcsavarjuk, evidens, hogy nem lehet lejjebb húzni ezeket a dolgokat. De
azt gondolom, hogy most jönnek be azok a pénzek, mivel január-február-márciusban
lényegesen nagyobb betegforgalom volt, és ezt a mínuszt kompenzálni tudjuk. De úgy
gondolom, hogy ha a másfélmilliárdos költségvetéshez a 19 milliót számoljuk, akkor ez
körülbelül az 1 százaléka, tehát ezt be tudjuk hozni.

Tehát így állunk anyagilag, de bármelyik hónapról megkérdezi, nagyjából meg tudom
mondani. Ez az első, a költségvetési szám, ami nagyon fontos.

Nagyon fontos az országos hálózat, amely 106 telephelyen 134 orvossal működik, és
ennek a bekerülését, tehát amennyit költhetek erre a dologra, most 338 millió forint.
106 telephely, 134 orvos, dologi kiadással együtt. Tehát víz, gáz, bérlet, villanyszámla, s a
többi. Ez azt jelenti, hogy körülbelül a leigazolt sportolók nagyságrendje 250-260 ezer, ebből
az következik, hogy 1200-1300 forint jut egy sportolóra. Rettentően kevés ez a szám, ha
ebben a vonatkozásban mondjuk.

Menjünk tovább a dolgokban! Azt gondolom, hogy rombolni könnyű, építeni nagyon
nehéz, és tulajdonképpen most egy standard állapotot hoztunk létre. Megteremtettük azokat a
minimálfeltételeket, amelyekkel tudunk üzemelni, tehát EKG, egyéb körülmények, hogy ezek
a sportolók mindenütt, az ország minden részén megkapják azt, amit meg kell kapniuk.

Sportsebészet, sportműtét. Gyakorlatilag, mint ahogy az államtitkárság számításai
szerint 50 százalékban, én hoztam egy listát – a táskámban van egy még nagyobb lista –,
amiben pontosan látszik, hogy milyen műtéteket végez a 13 szakorvos, tehát a
sportsebészeten dolgozó szakorvos milyen területekkel foglalkozik. Tegnap, mikor készültem
erre, még beszéltem a főorvosommal, és azt mondta, hogy gyakorlatilag három olyan speciális
terület van, amit nálunk csinálnak. Az egyik az olyan lágyrészsérülések, amelyeknél
endoszkóppal megnézik, hogy mi van benne, maradt-e benne valami, az ízületi stabilizációs
műtétek és az achillesműtétek, amelyek speciálisan a mi hatáskörünk, tehát, amelyek
speciálisan a sportolással kapcsolatos sportorvosi műtétek.

Rehabilitáció. Ennek egy része az, amikor a sportolót azonnal visszaállítjuk a
mozgásba, de nem szabad megfeledkeznünk az idős sportolókról, akik – úgy gondolom –
ugyanúgy hozzánk tartoznak, ugyanúgy nálunk kell kezelni. Most nem készültem
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számadatokkal, de szívesen megnézem, hogy mennyi, de tudom, ha átmegyek az osztályra és
végignézem, én már nem karon ülő vagyok, tehát felismerem az arcokat.

Mondom tovább. Az ügyeleti rend meg lett szüntetve, mert nem volt rá pénz, nincs rá
pénz. Talán Molnár Zoltán úr is meg tudja mondani – le is írtam –, hogy ha 50 millió forintot
kapunk, akkor a hétvégi sportsebészeti ügyeleteket meg tudjuk oldani. Mert akkor nyilván egy
központból irányítva fogadni tudjuk. Ahhoz, hogy egy sportsérülést ellássunk, mindenképpen
szükségeltetik a röntgen, a betegszállító, az egyéb olyan háttér, aminek anyagi vonzata van.

Az épület kérdése, hogy 90 százalék. Úgy értettem, hogy gyakorlatilag a gyógyító rész
teljesen egészen befér, a kiszolgáló részek – tehát az anyaggazdálkodás, anyagraktár, et cetera
– nem fér be.

A kajak-kenusok. Ez nekem kicsit szívfájdalmam, és legfőképp a következők miatt –
akkor itt is őszintén kell beszélnünk. A kajak-kenu szövetséggel többször leültem, és többször
beszélgettünk erről. A kajak-kenusok továbbra is az OSEI-be járnak. Nálunk végeztetik a
szűréseket, nálunk végeztetik a gyógykezeléseket, egyetlen egy dolog van, hogy a kajak-kenu
szövetségnél Komka Zsolt doktor – aki egy egy éve végzett kolléga, és nem rendelkezik
semmilyen szakvizsgával – az irányítója, tehát menedzsere ennek a feladatnak. Utána lehet
nézni, direkt gyűjtöttem ezeket a dolgokat. Itt szeretnék átmenni arra, hogy a PR egy nagyon
veszélyes eszköz. Nagyon jó és nagyon rossz. Nagyon jó tud lenni, ha jól használja egy
tisztességes ember, és nagyon rossz, hogyha tisztességtelen.

A képviselő úr szavait, amikor beszélt – és lehet, hogy sok kolléga itt, akik a
minisztériumban dolgoznak, ismerik ezt a levelet –, szinte ugyanazok a mondatok csengtek ki,
hogy 60 orvos elment. Most itt gyorsan számoltam, és lehet, hogy körülbelül 2,5-3 (sic!)
kolléga elment, akik mind nyugdíjas korúak. Tehát úgy senki nem ment el, hogy
elbocsátottuk. Nincs egyetlenegy munkaügyi pere az intézetnek. Nekem az az érzésem, hogy
vannak olyan információk, amelyek egyéni indíttatásúak. Nagyon szívesen leülök a képviselő

úrral, és részletesen elmondom azt, hogy 150 millió mínusszal vettük át az intézetet, de azt is,
hogy finanszírozás nem volt az intézetben. Tehát nem volt, aki finanszírozta volna, nem volt,
aki látta volna ezeket a dolgokat. Nagyon sok olyan dolog volt, hogy a munkaidő nemhogy
nem volt kitöltve, hanem két-három napot dolgoztak a kollégák. Ezzel kapcsolatban, ha
vezetőváltás van, vannak élvezői az előző résznek és vannak vesztesei. Engem egy cél
vezérelt, hogy ezt a feladatot, a Sportkórház nehézségeit meg tudjam oldani és a sportolókat
ki tudjam szolgálni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Molnár Zoltán főtitkár úr, öné a szó.

MOLNÁR ZOLTÁN főtitkár (Magyar Olimpiai Bizottság): Köszönöm szépen, elnök
úr. A főigazgató asszony említette volt a sportorvosok tavalyi vesszőfutását, hogy egy évig
nem jutottak bérhez. Az idén ezt sikerült rendezni, és szeretnék ezért köszönetet mondani
Bánki Erik elnök úrnak és elnök úron keresztül a képviselő uraknak, akik elintézték azt a
törvénymódosítást, hogy a sportorvosok béreit a Magyar Olimpiai Bizottság átvállalhatja,
kifizetheti a Gerevich-ösztöndíjon keresztül. Úgyhogy be tudom jelenteni, hogy már kaptak az
idén fizetést és bért, és szerintem a kondíciójuk is javult.

Azért azt mindenképpen el szeretném mondani, mert nagyon szép prezentációt
kaptunk a főigazgató asszonytól, amelyek tényleg nagyon-nagyon precízen bemutatja, hogy
melyek azok a szolgáltatások, melyek azok a fontos tevékenységek, amelyeket a sport
szolgálatába kellene állítania egy modern intézménynek. De azt mindannyiunknak – és
önöknek is – tudni kell, hogy erre nem alkalmas a Sportkórház jelenleg. Sem
felszereltségében, tárgyi oldalról, sem személyi oldalról, semmilyen oldalról, a költségvetési
támogatásról most is beszéljünk. Nem alkalmas. Ezt nemcsak én mondom, Szócska Miklós
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államtitkár úr is mondotta, de az előző miniszterek is mondták. 2009-ből is kigyűjtöttem egy
akkori sportminiszter mondta: a Sportkórház a jelenlegi állapotában nem szolgálja a magyar
sportot, a helyzete tarthatatlan, azonnali beavatkozás szükséges. Most is azonnali
beavatkozást kérünk, de most már nem a Sportkórház ügyében, mert tudjuk, hogy ebben
úgysem lesz most a hátralévő néhány hónapban már érdemi döntés. Legfeljebb elvi síkon
hozhat a kormányzat, a politika olyan döntést, igenis kimondhatja, hogy erre az intézményre
szüksége van a magyar sportnak az eredményességünk miatt is, és talán tényleg nem túlzás
azt mondani, hogy a társadalmunk testi-lelki állapota miatt is kell egy ilyen korszerű
intézmény.

Most arról még nem is beszéltünk, hogy mi nemcsak a beteggyógyítást vagy a beteg
sportolók gyógyítását várjuk ettől az intézménytől, hála istennek a sportoló a legritkább
esetben beteg, de mi szeretnénk „citius altius fortius”, tehát magasabbra is ugrani, távolabbra
is meg gyorsabban is futni. Ezt a fajta tudományos segítséget is várjuk ettől az intézménytől,
és az elmúlt 100 évben – vagy mondjuk azt, hogy 1942 óta – megkaptuk ettől az
intézménytől. Most viszont azonnali beavatkozásra van szükség, mert rendben van, hogy az
OEP kimutatása szerint a sportolók 50 százaléka keresi a Sportkórházat, de ettől egyáltalán
nem vagyok nyugodt, mert mi van a másik 50 százalékkal. Nekünk azért is felelősségünk van,
a másik 50 százalékért. 150-200 emberről van szó, hiszen 350-400 fős jelenleg az olimpiai
keret.

Mi van a többiekkel? Én tudom, mi van a többiekkel, mert ebben a világban élek,
onnan jövök. Keresik. Keresik a szolgáltatásokat, keresik az intézményeket, össze-vissza
telefonálgatnak, keresik azokat az orvosokat, akikről azt gondolják, és sok esetben teljesen
jogosan egyébéként, hogy magas színvonalú ellátást kapnak tőlük. De tudomásul kell venni,
ezen orvosok többsége nem a Sportkórházban dolgozik jelenleg. Nem a főigazgató asszony
tehet róla, hiszen – még egyszer megismétlem – ő is, meg az elődje is, meg a mindenkori
főigazgatók tényleg tisztességesen mindent elkövettek ennek az intézménynek az életben
tartásáért, megmentéséért.

De azért álljon meg a menet! Hát volt itt olyan, amikor 160 embert küldtek el ebből az
intézményből. Nem most, ez tényleg nem a mostani állapot, de ez megtörtént. És ma?
Micsoda dolog az, hogy nincs ügyeleti ellátás? Hát olimpiai felkészülés van, és egyébként is,
mindannyian akarjuk a sikert, hát milliárdokat költünk, egy sportágra, magára az olimpiai
csapatra milliárdokat költünk, és nincs hétvégén ügyelet?! Nincs egy olyan speciális
sportorvosi intézmény, amelyik hétvégén ügyeletet tudna biztosítani?

Na, ezt szeretnénk kérni. Tehát szeretnénk továbbra is kérni, hogy álljon föl valami
iroda, legyen ott valami miniszteri biztos, legyen kellő hatásköre, jogosítványa arra
vonatkozóan, hogy azonnali döntéseket hozhasson, a legmagasabb szolgáltatási színvonalon
kapjanak ellátást a sportolóink, ha arra rászorulnak. Kerül, amibe kerül, majd elszámolunk.
Nem egy akkora összeg egyébként szerintem ahhoz a tényleg tisztességes támogatáshoz
viszonyítva, amit egyébként kap a magyar sport az olimpiai felkészülésre. Tehát ezt szerintem
meg lehetne oldani, csak intézkedni kellene.

Tehát mi azt várjuk a kormány illetékes szerveitől, hogy hozzanak egy ilyen
intézkedést. Ismerik ezt a problémát – ezzel egyébként nincs gond, hiszen nem győzöm
eléggé hangsúlyozni, hogy számunkra az megnyugtató volt, hogy az egészségügyi államtitkár
is ugyanúgy látja az olimpiai csapat ellátását, mint ahogyan mi, csak szeretnénk valami
konkrét, azonnali intézkedést.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, főtitkár úr. Helyettes államtitkár úr, már csak ön maradt hátra.
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DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Az
utolsó szó jogán. Nyilván több reflexióm is van, és hadd jelezzem azt, hogy nagyon
köszönöm a képviselő urak és elnök úr pozitív, támogató és aggódó hangjait, nyilván
mindannyiunk közös értékéhez, és külön köszönöm azt, hogy az ellenzéki sorokban ülő
képviselő urak is nagyon korrektül és méltányosan szóltak hozzá, ez nem mindig szokott
előfordulni.

Egy dolgot mégis hadd tegyek szóvá. Azt, hogy azért amikor az elhangzik, hogy a
Sportkórházra szükség van most, itt, 2011-ben, ezek a mondatok felemás módon hangoztak el
az előző években. Ott állt ez a beruházás, és hogy ne csak az elvi kérdéseket mondjam, a
rehabilitációs intézet beruházása, ami ugyanakkor indult el, ugyanúgy megcsúszott, és 8 évig
állt. Az akkori tervezett 8,3 milliárd forint helyett jelenleg 16,1 milliárd forint összköltséggel
fejezzük be. Ez akkora veszteség, amiből a sportegészségügyet többszörösen tudtuk volna
szanálni az elmúlt években, ezt csak jelzem. Tehát ezt örököltük meg tavaly nyáron, ezeket a
problémákat. Nyilván ez közös, nagy politikai felelősség, és probléma, de azért ilyenkor
mindig elgondolkodik az ember.

Hadd jegyezzek meg annyit a főigazgató asszony szavaira, hogy a Semmelweis-terv
nem a Semmelweis Egyetemről szól. A Semmelweis egyetem, ott a területen jelentős erőkkel
rendelkezik a kar kapcsolódásával összefüggésben, és nyilván kutatás és egyéb szempontból
képben van. Tehát ez nem azért van, mert az ő nevüket vettük át – ez véletlen egybeesés, a
legnagyobb magyar orvos neve –, hanem ahogyan most a közigazgatási egyeztetésen éppen
kint levő Semmelweis-tervben is korrekt módon az van leírva, hogy a kormány adjon
engedélyt és felhatalmazást – döntően a NEFMI-nek –, hogy azt a koncepciót megszülje,
amelyik mentén a magyar sportegészségügy jövője kialakul. Ebben mi becsületesen azt
vállaljuk – amint mondtam –, hogy az A és a B verziót is kidolgozzuk. Ennek kapcsán azért
azt világosan kell látni, hogy nyilván itt érdemes egy nemzetközi összehasonlítást tenni a
sportegészségügyben és máshol a megoldások tekintetében úgy működnek, hogy máshol is
vannak sport önálló intézmények.

Magyarországon teljesítményarányos finanszírozás van az egészségügyben, ez tűnik a
leghatékonyabbnak bizonyos szolgáltatások vásárlásakor, ami érdekes egy olyan kórház és
intézmény és betegkör esetében, ami hál’ istennek viszonylag egészséges, ritkán fordul
magasabb szintű ellátásért, adott esetben sürgősségi ellátásért. Azt hallottuk ugye, hogy 60-70
eset becsülhető – Kokas tanár úr számításai szerint – például éppen az olimpikonok körében.
Tehát nagyon nehéz egy ilyen intézmény esetében a költséghatékonyságot megalapozni.
Nyilván, és ez menti is tulajdonképpen azokat a számokat, hogy az intézetben az ágyak egy
jelentős részében nem sportolókat látnak el, hiszen másképp nem tudja egyébként kihasználni
a forrásait, és azt a volumenkorlátot elhasználni. Jelzi a problémát is, hogy ilyen kis
betegforgalomnál magas szintű diagnosztikát – ami pedig a sürgősségi ellátáshoz kell, CT,
MR-vizsgálat – fenntartani problematikus, nyilván egész bonyolult megoldásokkal lehetne.

Igaz az, hogy az ügyeleti ellátást meg kell oldani, ez abszolút igaz. A probléma az,
kezdve azzal, hogy a 60 orvos kérdését lehet vitatni, tavaly 1100 magyar orvos kért távozási
engedélyt, pontosabban működési engedély igazolást távozáshoz, ezek között több mint
600 volt nem szakorvos, tehát gyakorlatilag egy teljes ötödéves évfolyamról igaz ez. Jó, hogy
nem ment ki mindegyik. Azt se felejtsük el, hogy ezen szakmák között az ortopédia élen áll,
és nemcsak arról van itt szó, hogy ezek a kollégák kimennek és kint élnek, hanem
rendszeresen kijárnak külföldre, nagyon gyakori az, hogy a hétvégét kint töltik Angliában,
operálnak, és a többi. Ez is veszteség azért a magyar egészségügynek.

Tehát nagyon köszönöm ezeket a jelzéseket, nem is tudom, talán alelnök úrtól jöttek a
HR-kérdésre nézve, hogy bizony az egészségügy HR-kérdése masszívan érinti a
sportegészségügyet is, nincs utánpótlás. Hiába nyitottuk ki most a rezidensjogszabály kapcsán
a kereteket, hogy a rezidensek korlát nélkül jelentkezhetnek; nem jelentkeznek, mert
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nincsenek. Tavaly megmaradt 3 milliárd forintunk abból a 8 milliárd forintból, amit a
rezidensek számára azért tettünk félre, hogy őket a hiányszakmákban motiváljuk, de nem
jelentkeztek a hiányszakmákba, hanem távoztak egy jelentős számban. Tehát amikor a
bizottság azt mondja – és ezt rettentően köszönjük –, és örömmel is vennénk, hogyha
lobbitevékenységet fejtenének ki, ez minden oldalról elhangzott, akkor ez is egy érdekes
szempont, ami súlyosan érinti a sportegészségügy jövőjét is, mert infrastruktúra, finanszírozás
és legfőképpen hozzáértő szakemberek nélkül hiába akarunk gyönyörű épületeket, azokban
nem fog tudni senki dolgozni.

A negyedik kérdés, és még talán a tervezéshez annyit, hogy a sportolók egy jelentős
része vidéken sérül, tehát nem mindig életszerű őket kisebb sérüléssel Budapestre szállítani
adott esetben egy központba. Ezért is támogatnánk rövid távon a sürgős megoldás keretében –
és a mai napra meg is hívtuk az összes egyetemet és a két nagy megyei kórházat, Győr és
Miskolc képviselőit leginkább, amelyek a legmagasabb szinten működhetnek, de ezt most
lefújtuk, ahogy mondtam is – azt tervezzük, hogy amikor a szerződést aláírjuk arra nézve – és
ennek is rettentően örülök, hadd emeljük ki, hogy ma előrelépés történt, hiszen abban a
vitában, ha jól értem, amelyik a hotline központ helyét övezte, úgy tűnik, hogy a MOB
területéről elhangzott az OSEI elfogadhatósága –, hogy a három kérdés közül azt, hogy mit,
már eddig is tudtuk nagyjából, a hol már eldőlt, már csak a hogyan kérdésére kellene…
(Közbeszólás: És a miből.) És a miből, pontosan, így van. Ezért ezt a szakértői megbeszélést
jövő héten szerdára összehívnám újra, ezt merem ígérni, és akkor mennénk tovább ezen a
területen.

Néhány apró jelzés esetleg még. Hadd emeljek ki egy olyan dolgot, hogy azt hiszem, a
sportegészségügynek nagyon sokat számítottak a nagy személyiségek. Nagyon sok sportoló
volt híres orvos is, talán Frenkl Róbert nevét hadd említsem meg, aki, azt hiszem, mint név és
súly nemzetközileg és Magyarországon is úgy vitte ezt a szakmát, és a hiánya – én
személyesen ismertem őt – azt gondolom, súlyos probléma és nehezen pótolható.

Konkrétan a zárolás kapcsán: valóban komoly probléma volt, hogy a mi
minisztériumunk volt a második, amelyik a legtöbb zárolást kapta tulajdonképpen a tárcák
közül, azt hiszem, 40 milliárd forintot, ebből több mint 4 milliárd forint jutott az
egészségügyre. Törekedtünk arra, hogy a gyógyító intézményeket lehetőleg ebből
10 százaléknál többel ne sújtsuk, ez azt jelentette az intézet esetében, hogy a 373,8 milliós
költségvetési támogatásból, amelyik a tárcától érkezik, pontosan a 10 százalékát, 38,5 milliót
kellett zárolnunk. Ez a szabály, ez alól nem tudtunk kibújni. Ennél sokkal durvább csapásokat
kellett mérnünk, a mentőszolgálattól például egymilliárd forintot kellett elvonnunk az
1,7 milliárdos mentőautó-beszerzésből, ezt mindannyian tudjuk. Vagy például az EEKH-tól,
amelyiknek a 3 milliárd forintos maradványa volt a rezidensekre, és ebből szerettünk volna
egy programot felépíteni, 2 milliárdot vesztett ezen a meccsen. Tehát amennyire tudtuk, a
gyógyító intézményeket próbáltuk a legminimálisabb zsákba beszorítani, hogy legkevésbé
sújtsuk őket, tudva azt, hogy komoly problémák ezek.

Hadházy képviselő úrnak azt a jelzését szeretném kiemelni, hogy az egészségügy
szempontjából a sport jelentősége. Amellett, hogy nyilvánvalóan mi is magyar emberek
vagyunk, és a magyar nép sikere sokszor gazdaságot kompenzálóan okozhat akár olyan
motivációt a nemzetben, amelyik előrehaladást jelent, és ez nyilván fontos, nyilván fontosak
az eredmények. Fontos, hogy a fiatalokat fegyelmezett, edzett világban neveljük föl, de azért
nekünk azért meglehetős szempont a prevenció. Az, hogy a testmozgás csökkenti az
egészségügy terhelését, tehát az, hogy nem lesznek kövérek a magyar emberek, hogy
tisztességesen táplálkoznak, mozognak, és nem gyógyszert szednek helyette, igen drága
pénzért, ez egy abszolút szempont.

Hadd emeljem itt ki, azt hiszem – államtitkár úr nem is mondta –, ezen a területen van
talán a legjobb együttműködés. Valóban a mindennapos testnevelés kapcsán gyakorlatilag
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most már jogszabályi környezettel ez be fog indulni egy felmenő rendszerben, és ehhez egy
közös TÁMOP-forrásunk is van, ez a TÁMOP 6.1.2-ben 5 milliárd forintot tudunk a saját
egészségügyi forrásainkból csak erre áldozni egy komplex iskolai egészségfejlesztési program
keretében. Tehát hadd jelezzem, hogy ez nagyon masszív irány, tehát a prevenció és annak
támogatása a mi szemszögünkből a sport területén abszolút kérdés.

Az is teljesen igaz, hogy Magyarország óriási kapacitással rendelkezik a rehabilitáció
területén és a sportrehabilitáció területén is, akár a gyógyfürdő, rekreáció, velness világára
gondolunk komplex módon. Az is tény, hogy a rehabilitációs szakma súlyos hátrányokkal
küszködik, tanszéke sincs. Nem azért mondom, a sportegészségügynek sem nagyon van, azt
hiszem, talán egy tanszék működik, ami szintén nem szerencsés. Tehát ezeken is változtatni
szeretnénk, most legutóbb rehabilitációs pályázat keretében mind a három vidéki egyetemet,
mert eddig csak a konvergenciarégiókban volt igaz, de azokból kettőt rá tudtunk venni
tanszék alapítására, a múlt héten zártuk le a tárgyalásokat. Nagyon nagy szó ennek a
szakmának, hogy esetleg ez előreléphet.

Tulajdonképpen a zárolásról beszéltem, és ezt a lobbitevékenységet mi is rettentően
köszönjük. Hadd jegyezzem meg, hogy tulajdonképpen, amit sejtek úgy hosszú távon az az,
nyilván a kétfajta verzió eredménye valószínűleg az lesz, hogy feltehetőleg
költséghatékonyabban lehet működtetni ezt az intézményt megosztott helyszíneken, a
funkciókat kiszervezve. Nyilvánvaló, hogy ha egy helyen akarjuk működtetni, aminek persze
működés szempontjából számos előnye van, ennek feltehetően valamifajta jó értelemben vett
költséghatékonysági áldozatát fel kell vállalni. Akkor azt kell vállalnia a politikának, és ebben
kell döntést hozni, hogy olyan presztízskérdés számára ez a kérdés, amelynek adott esetben a
többletköltségét is hajlandó vállalni, és abban a pillanatban akkor ezek a költséghatékonysági
dilemmák megoldódnak. Nyilván ezt a kérdést fogjuk körbejárni, és nagyjából a korrektnek
gondolt, körülbelül másfél munka eredményeként le tudjuk tenni a két koncepciót a kormány
asztalára. Azt gondolom, nagyjából ebben kell mérlegelnie, hogy A vagy B irányban megy,
ezt a dilemmát kell végiggondolnia.

Tehát összefoglalva azt gondolom, hogy léptünk előre akár konkrétan is, és a jövő
héten akkor összehívjuk a megbeszélést kifejezetten az akut kérdések ügyében – most én is
hadd priorizáljak ilyen tekintetben –, miszerint akkor az olimpikonok és a válogatott
kerettagok azonnali, sürgősségi ellátásának komplex megszervezése, a hotline központ
létrehozása, annak telepítése, a szerződés megalapozása az érintett intézményekkel úgy a
fővárosban, mint vidéken. Ez volna a legsürgősebb énszerintem is, és közben pedig
nekiállunk együtt akkor a sportegészségügy, a Sportkórház koncepciójának nyárra való
elkészítéséhez, a sportbiztosítás területén pedig szintén sürgős teendők vannak, mert
gyakorlatilag jó lenne a ’12-es költségvetési tárgyalásokhoz ezt már hozni, ami számos ilyen
problémát megoldana. Azt is jeleznem kell, hogy ennek a sürgős kérdésnek egy lényeges
része a finanszírozás.

Tehát világosan látni kell, hogy egy sportoló elmegy egy magánellátásra, merthogy az
államiban csak késéssel jut MR-hez, CT-hez, ennek tényleg ára van. Tehát valószínűleg ezt az
árat valahol be kell vállalnunk most az ügy érdekében. A méltányosság szempontja a lakosság
felé is, aki persze erkölcsileg abszolút támogatja a sportolókat, de amikor egy furcsa
helyzettel találja magát szemben – várólista és egyéb kapcsán –, nyilván neki meg kell
tudnunk magyarázni azt, hogy amikor szerződést kötünk a Debreceni Egyetemmel, és ott a
sportoló azonnal sorra kerül, akkor ennek megvan az ára, ezért valaki korrekt módon
valamifajta kiegészítő támogatást hozzátett. De azt reméljük, hogy a MOB-bal ennek a
kártyaügynek a kapcsán ezt most rövid távon tudjuk rendezni, hosszú távon pedig a
sportbiztosítás keretében tudjuk helyre tenni.

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Nagyon örülök annak, hogy éppen a
bizottság lehet annak a terepe, hogy gyorsan, hatékonyan és praktikusan ilyen fontos és
egyébként nehéz ügyekben is meg lehet állapodni. Nagyon köszönöm az államtitkárság és
államtitkár úr pozitív hozzáállását. Nyilván egy nagyon fontos kérdésről van szó, ahogy az
imént is említettük, tehát nem nagyon maradt időnk arra, hogy várakozzunk.

Azt gondolom, a jövő heti szélesebb körű egyeztetés még a fennmaradó apróbb
kérdéseket tudja rendezni, de itt most az a kulcskérdés a bizottság szempontjából is, hogy
lássuk a rövid távú megoldásokat, hogy semmilyen hátrány ne érje a sportolóinkat a
felkészülésben. Sajnos amúgy is le vagyunk maradva több szempontból, részben a
létesítmények színvonalát tekintve, részben sajnos elsősorban a kutatások terén, amiről ma
már szó volt, ami a teljesítményfokozó szereket illet. Bár lássuk be, óriási a verseny, és
vannak azok a századok, ezredek, amelyek eldönthetnek helyezéseket, pontokat, illetve
érmeket. Iszonyatosan sok munka van egy-egy ilyen szereplés mögött, gyakorlatilag 15-20 év
aktív sportpályafutás érnek abba a pillanatba a versenyzők, amikor a legjobban kell teljesíteni,
tehát ez tényleg mindenki részéről nagyon fokozott odafigyelést és nagyon komoly
teljesítményt igényel.

Úgyhogy köszönöm szépen ezeket a tájékoztatókat, köszönöm szépen a kérdésekre
adott válaszokat. (Jelzésre.) Alelnök úr jelzi, hogy lenne még egy rövid kiegészítése, mielőtt
lezárom a napirendi pontot.

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm a szót. Csak azért, hogy egy-két dolgot
tisztába tegyünk. Szekeres úr, természetesen elsődlegesen nem a NEFMI államtitkárságának
szól az a kritika, akik egy éve dolgoznak, és akinek nem inge, ne vegye magára. De igenis,
azoknak a sportvezetőknek, akik hosszabb ideje, évek óta a sportban dolgoznak, valamennyire
szól, hogyha nem ütötték kellő erélyességgel az asztalt, amikor már látható volt ez a probléma
nagyon régóta.

És, hogy a kajak-kenu válogatott esete, hogy ezt is rendbe tegyük, a kajak-kenu
válogatott volt szerintem az, amely igazán ráirányította a figyelmet erre a problémára, ezért
köszönet nekik. Jelzem főigazgató asszonynak, nem ismerem Komka Zsoltot, soha nem
találkoztam vele, tehát nem tőle kaptam ilyen információkat. (Dr. Soós Ágnes: Nem ezt
mondtam. Komka Zsolt az, aki a menedzser.) Akkor bocsánat, értem. Viszont az biztos, hogy
úgy nem működhet egy Sportkórház, egy olimpiai felkészülés, hogy 2009 óta nincs
laboratóriumi vizsgálat, mert elromlott a gép, és máshova kell vinni a mintákat. Tehát ez
abszurd.

Még egy dolog, ami nagyon fontos, és tényleg azt mondom – azért is mondom, hogy
jegyzőkönyvben legyen –, hogy a kormánynak is, az államtitkárságnak is nagyon fontos, a
választások óta nagyon sok pozitív dolgot próbál elfogadtatni, harcol például bizonyos
pénzekért az Európai Unióban, hogy elfogadják – most valószínűleg elfogadják –, és nagyon
jól lehet utánpótlásra fejleszteni majd. Lehet esetleg pénzeket csoportosítani, lehet, hogy a
létesítmények helyzete egy kicsivel jobb lesz, de ahhoz, hogy sport legyen, legalább ennyire
fontos az orvosi háttér. Tehát figyelembe kell venni, hogy legalább annyira fontos az orvosi
háttér, mint az edzésmódszerek, mint a létesítmények. Egyetlenegy példát mondok önöknek,
és ne is nyugatról beszéljünk – magyar játékostól meg lehet kérdezni –, Kijevben úgy
kezdődött egy nap, hogy ha 10-kor volt edzés, reggel 8-kor megjelent a játékos, vérvétel,
EKG, orvosi vizsgálat, és amikor fél 10-re megérkezett az edző, akkor az edző előtt
kompletten ott volt, hogy melyik játékosa milyen állapotban van, mennyire terhelhető, éppen
aznap milyen edzéslehetőség van. Hol vagyunk mi ettől? Ezért azt mondom, hogy büszke
vagyok a magyar sportolókra, hogy ilyen orvosi háttérrel ilyen eredményeket érünk el.
Képzeljük el, hogyha normális orvosi háttér lenne, akkor milyen eredményeket érnénk el.
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Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy a magyar orvosi hátteret, az egészségügyi hátteret
mindenképpen biztosítsuk a sportolóknak a minél jobb eredményért.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Köszönöm az előterjesztők részvételét, a
második napirendi pontunkat lezárjuk.

Tájékoztató a fogyatékosok sportjának helyzetéről

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, amelyben egy tájékoztatót hallgatunk meg
a fogyatékos sport helyzetéről. Megkérném Szekeres Pál államtitkár urat, hogy maradjon,
Gömöri Zsolt urat, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökét, illetve dr. Nébald Rudolfot, a
Fonesz elnökét, hogy fáradjanak az előadói asztalhoz.

Miután mind a Fonesz, mind a Magyar Paralimpiai Bizottság részéről megkaptunk egy
írásbeli tájékoztatót, ezért arra kérem az előterjesztőket, hogy ha szükségesnek tartják a
kiegészítést, akkor azt röviden tegyék meg, jelentkezési sorrendben fogok szót adni.
Kérdezem, ki kezdi. (Jelzésre.) Gömöri Zsolt!

Gömöri Zsolt elnök (MPB) szóbeli kiegészítése

GÖMÖRI ZSOLT (Magyar Paralimpiai Bizottság): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Államtitkár Úr! Azért voltam bátor, hogy előre jelentkezzek, mert kicsit rá
szeretnék csatlakozni az előző témára, az olimpiai mozgalomról, a sportegészségügyről volt
szó. Azért nem kértem akkor szót, mert tudtam, hogy itt úgyis lesz alkalmam, hogy egy
mondat vagy egy fél perc erejéig kitérjek.

A Magyar Paralimpiai Bizottság és a Magyar Olimpiai Bizottság között nagyon szoros
a szakmai együttműködés, és ez megjelenik a sportegészségügy területén is. Azt ki kell
jelenteni, és az anyagban is, amit előre elküldtem, abban is próbáltam kihangsúlyozni, hogy a
Magyar Paralimpiai Bizottság, illetve a fogyatékkal élők sportjának, minőségi
versenysportjának nem megoldott a sportegészségügyi kérdése, és nem megoldott a
sporttudományi háttere. A Magyar Paralimpiai Bizottság saját orvosi és doppingellenes
bizottsággal működik, az éppen most távozó dr. Kokas Péter ennek a bizottságnak a tagja, és
egyben elnökségi tagunk is. Ugyanakkor ő a MOB orvosi bizottságának is a tagja, tehát ilyen
átfedésekkel, szakmai együttműködésekkel próbálunk együtt segíteni.

A Sportkórház jelenlegi helyzete: hadd hívjam fel a figyelmet egy hiányosságra, túl
azon, hogy itt nagyon részletesen ismertetve volt, a kórház nem akadálymentes. Tehát ilyen
szempontból nemcsak azzal kell szembenéznünk, hogy a sportegészségügyet hogyan tudja
szolgálni, hanem milyen a paralimpikonok, illetve a fogyatékkal élők akadálymentesített
ellátása. De azt kell mondanom, hogy ilyen szinten előrelépések vannak a minisztériummal,
és tulajdonképpen más az a szemlélet, ami az elmúlt években jellemző volt. Nem tudom
megállni, hogy ne idézzem fel a közelmúltat, három évvel ezelőtt azt a véleményt kaptam,
amikor jeleztem, hogy a sportegészségügyi ellátásunkat Peking után új alapokra kellene
helyezni, és ebben előre kell lépni, akkor azt a választ kaptam, hogy ne sportoljanak a
fogyatékkal élők, legalább nem fognak megsérülni. Ez a minisztérium részéről hangzott el, és
abban a sportegészségügyi keretben, ami akkor gyorsan szét lett osztva a szövetségek felé,
nem volt méltatva, hogy a fogyatékos sport megjelenjen.

Az anyagom egyébként tartalmazza ezeket a megállapításokat. Röviden kiegészíteném
még csak annyival, hogy a Magyar Paralimpiai Bizottság január 1-je óta a fogyatékossággal
élők minőségi versenysportjával a sporttörvény módosításának köszönhetően tud foglalkozni,
éppen ezért új tagszervezetek is jelentek meg, nemcsak paralimpiai sportág vonalon. Ez több
szempontból is fontos: az utánpótlást, a hazai és a szabadidősportot tudjuk koordinálni.
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Azért egy mondattal ki kell térnem a szabadidőre. A Magyar Paralimpiai Bizottság az
állami támogatását elsősorban a minőségi, illetve versenysportra kapja, a szabadidősportot
pedig – mint utánpótlási sportot népszerűsítő feladatot – a saját erőnk bevonásával tudjuk
megoldani. Tavaly pályázati ösztönzéssel próbáltuk segíteni, annak eredményét szintén
tartalmazza az anyag, és továbblépésként ebben az évben már két nagy meghatározó
szervezettel, a Mozgáskorlátozottak Országos Sportszövetségével – 200 ezer taggal – és a
Magyar Vakok és Gyengénlátók Szövetségével – 60 ezer taggal – kötöttünk együttműködés i
megállapodást. Tehát a sport ilyen irányú terjesztését és támogatását meg tudjuk valósítani.
(Bánki Erik kimegy a teremből.)

(Az ülésvezetést Szilágyi György, a bizottság alelnöke veszi át.)

Az anyagon kívül még ki kell egészítenem szóban, és hadd hívjam fel a figyelmet a
jutalmazási és az ösztönző rendszer ellentmondására. Állandó téma, és Peking volt az, ami
szintén felhívta a figyelmet arra, hogy addig, amíg a paralimpiát követő jutalom háromszorosa
volt a négyéves szakmai támogatásunknak, addig ez a rendszer nincs rendben. Dolgozunk
azon, hogy egy olyan jutalmazási és ösztöndíjjavaslattal éljünk, és ezt szeretnénk minél előbb
a minisztérium elé terjeszteni, ahol differenciáltan jelennek meg a sportértékek, hiszen az a
fajta olimpia és annak az ereje valóban nem mérhető mondjuk a paralimpia szemszögéből,
tehát itt javítanunk kell, illetve kiigazítani. Van is már egy állásfoglalásunk, a paralimpiai
mozgalom edzői és sportolói bizottsága javasolta, hogy a differencia legyen 70 százalékra
csökkentve. Az így felszabaduló lehetőség, forrás viszont kérésünk szerint az ösztönző

rendszerben jelenjen meg. Most az az állapot állt elő, hogy addig, amíg egy olimpiai
ösztönzésben átlagosan egy főre havi 110 ezer forint jut, addig alig éri el a paralimpiai
rendszerben a 20 ezer forint/fő ösztöndíjkeretet. Ugyanakkor ezt célszerű lenne az egyenlő
felkészülési elv alapján kicsit emelni, erre is megvan a javaslatunk, ezt is a közeljövőben
letesszük az NEFMI sportért felelős államtitkársága asztalára.

Az anyagom egyébként minden olyan elképzelést és szakmaiságot tartalmaz, amivel a
bizottságot tájékoztatni szándékoztunk, és hogyha bármilyen kérdés van, akkor szívesen
állunk rendelkezésre.

Köszönöm a türelmüket.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Helyettes államtitkár úr? (Jelzésre.) Nem, előbb a Fonesz
képviseletében dr. Nébald Rudolfot hallgatjuk meg.

Dr. Nébald Rudolf elnök (Fonesz) szóbeli kiegészítése

DR. NÉBALD RUDOLF elnök (Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége): Köszönöm
a szót, alelnök úr. Tisztelt Bizottság! A megküldött anyagot azért szándékozom néhány
gondolattal kiegészíteni, mert úgy gondolom, hogy abban a helyzetben, amiben most a
törvényalkotók vannak, tehát egy új sporttörvény megalkotásánál figyelemmel kell lenni a
fogyatékosok sportjának múltjára, jelenére és jövőjének kialakítása folyamatában azokra a
folyamatokra, amelyek itt az elmúlt 10 évben lejátszódtak. Mert tulajdonképpen ez a
sporttörvény hosszú időre meghatározza a fogyatékosok sportját, a fogyatékosok sportjának
beilleszkedését az épek sportrendszerébe, egyáltalán a magyar sportrendszerbe.

Szerencsés helyzetben vagyok, mert 2000 óta, mióta megalakult a Fogyatékosok
Nemzeti Sportszövetsége, elnöke vagyok ennek a köztestületnek, és ilyen értelemben
rendelkezem minden olyan információt – és talán tudásanyaggal is –, amely a múltra és a
jelenre vonatkozik. A 2000-es megalakuláskor éppen államtitkár úrnak az államtitkársága
alatt egyetértettünk abban – és az alapító szövetségek egyetértettek abban –, hogy a
fogyatékosoknak, a fogyatékosok sportjának szüksége van egy olyan ernyőszervezetre, amely
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képviseli őket, képviseli azokat a közös értékeket, amelyek a magyar sportban megjelennek a
fogyatékosok vonatkozásában. Ezek az értékek – ugye – a fogyatékossághoz kötődtek, nem
kifejezetten a fogyatékosok sportjához, de megjelennek a fogyatékosok eme speciális
tevékenységi területén is.

Ez a megalakuláskori konszenzus tulajdonképpen egy kétéves időszak
eredményeképpen – ezt követően – megtestesült egy olyan szmsz-ben, amely szerintünk
alkalmas volt arra, hogy az állami pénzeket, a különféle jogcímen érkező támogatásokat jól
ossza szét a fogyatékosok sportjában, szakmai alapon történt a szétosztás. Ismertük egymás
rendszerét, a fogyatékosok sportjának – mondhatnám úgy – elnöksége tisztában volt a többi
fogyatékossági ág versenyrendszerével, és szakmai alapon döntöttünk. Úgy gondolom, a
legjobb megoldást próbáltuk ebben a tekintetben összehozni.

2004 a következő dátum, amikor is a sporttörvény módosításánál kétfelé vált a
fogyatékosok sportja, és kialakult egyfajta kettős fej, ami azóta is tart, és tulajdonképpen az
egész sporttörvény-módosításnak az a lényege a mi szemszögünkből, hogy milyen úton
menjen tovább a fogyatékosok sportja ezt követően.

De visszatérve 2004-hez, ez a megkettőződés álláspontunk szerint – és ebben,
gondolom, talán Gömöri elnök úr is egyetért – nem tett jót a fogyatékosok sportjának. Hiszen
ennek eredményeképpen a kirakatban lévő, Gömöri elnök úr által minőségi versenysportnak
nevezett paralimpia rendszere olyan plusztámogatást kapott a fogyatékosok sportjának
egészében, amit – zárójelben jegyzem meg – egyáltalán nem irigylünk tőlük, és nem az ő
kárukra mondom ezt most, hanem csak pusztán a szakmaiság szemszögéből, tehát olyan
plusztámogatást kapott, ami tulajdonképpen egyfelől szakmailag indokolatlan volt, másfelől
pedig emberileg is a fogyatékosok sportjában olyan feszültséget okozott, aminek a lényege az
volt, hogy egy fogyatékos ember csak azért, mert nem került bele abba a rendszerbe, ami alatt
a paralimpiai sportrendszer értendő, bármilyen eredményt ért is el, nem tudott sem olyan
anyagi, sem olyan erkölcsi megbecsülést kapni, csak azért, mert ő más fogyatékossági ágban
volt. A mostani rendszer, ameddig most eljutottunk, álláspontunk szerint nagyon rossz.
Nagyon rossz azért, mert a fogyatékosok egymás kárára próbálnak előnyt szerezni.
Tulajdonképpen egyfajta lobbirendszer van a fogyatékosok sportján belül, aminek nincs
értelme. Nincs értelme, mert ez a szakmaiságtól veszi el, a szakmai indokoltságtól viszi el
egyfelől a támogatást, másfelől pedig a rendszerben lévők igényeit.

Tehát, ha most rátérünk arra a kérdésre, hogy merre menjen tovább a fogyatékosok
sportja, akkor a mi rendszerünk, amely körülbelül 10-10,5 ezer versenyzőt érint, a
következőképpen képzeli el a fogyatékosok sportjának továbbfejlődését. Az nyilvánvaló,
hogy valamilyen megkülönböztetésre szükség van, amikor a fogyatékosok sportjáról
beszélünk az épekhez képest, hiszen speciális igényeink vannak. Speciálisak a
versenyszámok, speciálisak az eszközök, speciálisak a versenyzők, hiszen a
fogyatékosságuknak megfelelő szükségleteik vannak, tehát mindenképpen valamilyen
megkülönböztetést igényelnek. Speciális, a mi társadalom felé való megjelenésünk is, hiszen
a fogyatékosok sportja az épek sportjától különböző értékeket tud mutatni a társadalomnak.
Fel tudjuk mutatni, azt a értéket például, hogy egy fogyatékos ember képes leküzdeni
önmagát, azt a fogyatékossági hátrányt, amit az épekkel szemben visel, és el tud menni egy
ilyen fontos tevékenységére az életének. Tehát egyfajta integrációs lehetőség ez a fogyatékos
ember számára, amit az épek sportjának nem kell hogy gyakoroljon a nap minden órájában.
(Bánki Erik visszaérkezik a terembe.)

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

Ezért úgy gondoljuk, hogy a fogyatékosok sportja jelenlegi helyzetében szükség van a
magyar sporton belül egy olyan lábra, amely ismét egyesíti a fogyatékosok sportját, ismét
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közös nevezőn tudnak együttműködni a fogyatékosok. Hiszem azt, hogy képesek lesznek
együttműködni, ugyanis közösek az értékeik. Ugyan a versenyrendszerük különböző, de az
mindegyiké különböző, tehát a látássérülté különbözik a mozgássérülttől, hiszen a
mozgássérültnek másfajta specifikumai vannak, mint a látássérültnek, mások akár a
versenyszámaik is, hiszen a mozgássérült nem csörgőlabdázik, a látássérült nem
ülőröplabdázik.

Tehát meg kell találni a fogyatékosok sportjának a közös értékeket, e közös értékek
mentén létrehozni azt a szervezetet, amely képes lesz a magyar sportban a fogyatékosok
sportjának a képviseletére, és szerintünk ez csak egyféleképpen lehet, ha a fogyatékosok
összefognak. Hiszen ha azt a megoldást választjuk, hogy elmegyünk a teljes integráció
irányába – olimpia, nem olimpiai, illetve szabadidősport irányába –, és mindenütt ott van a
fogyatékosok sportja, akkor az azzal a veszéllyel jár, hogy már csak a nagyságrendünknél
fogva is sokkal nehezebben tudjuk – fogyatékosok – érvényesíteni azokat az igényeinket,
azokat a pluszkívánalmainkat, ami a sportoláshoz szükséges. Tehát mindig meg kell vívni
külön-külön azt a csatát, amit együtt, közösen talán jobban tudnánk megvívni.

Tehát azt gondolom, hogy ha a jövőt nézzük – itt a múlt bemutatása után, amit
tulajdonképpen az írásban beadott anyag tartalmaz –, akkor az integráció jelenlegi
szakaszában, a magyar sport fejlettségének és státusának jelenlegi pontján a fogyatékosok
sportjának igenis szüksége van egy közös lábra, az egy kialakuló – és úgy gondolom, ebben
már konszenzus van – köztestületben egy olyan lábra, amely képviselni tudja a fogyatékosok
sportját.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Államtitkár úr következik.

Szekeres Pál helyettes államtitkár (NEFMI) szóbeli kiegészítése

SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Amikor a fogyatékosok sportjáról beszélünk, akkor nagyon
sokszor az a szó jut eszünkbe, az a szó világít, hogy probléma-probléma-probléma. Én most
azt szeretném önök felé sulykolni, mint egy tréner, egy kommunikációs tréner, hogy
megoldás-megoldás-megoldás.

Tehát van három olyan fő problémahalmaz, aminek a megoldására van szükség. Az
egyik a strukturális. Úgy gondolom, mind a sportstratégia, mind pedig a sporttörvény
módosítása erre az igen kellemetlen kérdésre, ami például a fogyatékosok sportjában egyfajta
belső feszültség, az megoldás lehet. Itt azonban hadd legyek morbid: itt nem arra van szükség,
hogy lesz-e ennek az új köztestületnek négy jó lába meg egy művégtagja, hanem olyan
végtagok kellenek minden ponton a köztestületen belül, amelyek ugyanolyan jól működnek,
és nem valami pótok. Tehát ehhez kell az önök impulzusa is, illetve kell a
kompromisszumkészség.

A másik ilyen jelentős probléma, ami egyébként mélyen hordozta magában az ilyen
típusú strukturális konfliktust is, az a finanszírozás. Azt tudom mondani, hogy amit tavaly
kiegészítő támogatásként már az új kormány adott, ahhoz az összeghez képest is az idén már
20 százalékos a növekmény. Úgy gondolom, megint elindulunk azon az úton, amelyen olyan
jelentős lépést ugyan nem tudtunk tenni, mint a ’98-2002-es ciklusban a legelején, de
elindulunk fölfelé megint financiális oldalon, s ami még fontosabb, a szakmai, stratégiai
oldalon is. Tehát azok a problémák, amelyek a pénzelosztással, az ösztöndíjjal, a
jutalmazással kapcsolatosak, mind-mind olyan problémák, amelyeket – úgy gondolom –
szakmailag tudunk és szeretnénk is kezelni.

Amikor vége van ennek a tanácskozásnak, illetve nincs a sportágazatot érintő
napirend, akkor innen átmegyek a minisztériumba, és alá fogom írni azt az anyagot, amelyik
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egy belső előterjesztés a jutalmazás rendszerének felülvizsgálatára. Azt hiszem, elég hiteles
vagyok mint olimpikon és paralimpikon, hogy összevessem a versenyrendszereket. Talán az
egyetlen vagyok a terembe, aki minden fogyatékos ág világeseményén ott voltam
személyesen. Nincs különbség abban, hogy ezek az emberek egyformán motiváltak, nincs
különbség abban, hogy ők sportolók, viszont a versenyrendszerekben különbség van. Ezáltal
úgy gondolom, hogy a jutalomban is különbségnek kell lenni, de ez nem azt jelenti, hogy a
jutalmat mint egyetlen területet kiragadjuk a fogyatékosok sportjából, és az összes többivel
nem foglalkozunk.

Úgy gondolom, nagyon sokan meglepődtünk és nagyon örültünk 2004-ben, amikor a
paralimpiai jutalom azonos lett az olimpiai jutalommal. Hazafelé tudtam meg, feleségem
nagyon örült, én már akkor fogtam a fejem, hogy baj lesz ebből, és rám hivatkozott a MOB
akkori vezetése – fent is volt a honlapon –, mert azt mondtam, hogy 50 százalék legyen.
Tehát, ha az ép olimpikonok jutalma 100, akkor a mienk 50, és nem azért, mert mi
mozgássérültek vagyunk vagy kevesebbet edzenénk, hanem azért, mert egy kisebb
mezőnyben, hosszabb sportolói életúttal tudunk részt venni. Tehát ha összeadjuk ezeket a
számokat, hogy ki hány paralimpián vagy ki hány olimpián tud részt venni, és kvázi a
megnyerhető érmek számát, akkor ezek szépen fognak találkozni, és ugyanígy benne van
ilyen gondolatban a siketek, a szervátültetettek és a speciális olimpikonokat felkészítő
szakemberek jutalmazása ebben a rendszerben. Mert tudom, hogy ez most nagyon sarkalatos
kérdés, erre mélyebben tértem ki.

Azonkívül vannak viszont olyan nem közvetlen sportágazati problémák, amelyekről
mindenképpen kell beszélni. Kettőt említett Gömöri elnök úr, az egyik az akadálymentesítés,
a másik a sportegészségügy helyzete, én mondanék még mellé kettőt: az oktatás és a
foglalkoztatás. Ez két olyan részterület, egyrészről, hogy nagyon kevés fogyatékos kerül be az
oktatásba, mert nem akadálymentesek az épületek – ez zárójeles –, másrészről hol vannak
azok a szakemberek, akik ezen a speciális területen végzettséggel tudnak megjelenni. Ez is
nagyon fontos kérdés, remélem, hogy erről is esz majd módunk beszélgetni.

A másik nyilvánvalóan a foglalkoztatás. A munkaképes fogyatékos populáció
8 százaléka van foglalkoztatva, ellentétben az ép populáció 60 százalékával. Ez nagyon
alacsony arány, körülbelül az egyhatoda a nyugat-európainak. Tehát ez is nagyon jelentős
feladat.

Kicsit sportszakmai oldalról. Tehát azok a programok, amelyek most már több mint
egy évtizede futnak – diáksport, szabadidős sportprogramok, hazai versenysport normatív
finanszírozási rendszere, amelyet a Fonesz készített el, a VB-, EB-kvalifikációs rendszerek
támogatása, műhelytámogatás, olimpiai járadék, ösztöndíj, a speciális világjátékok
támogatása –, ez nagyon egységes és jól működő rendszer volt több mint tíz évvel ezelőtt. Azt
tudom mondani, hogy a gyerek felnőtt, nagyon-nagyon sok olyan elem jelent meg, ami a
fogyatékosok sportjában korábban nem volt benne, mint például a professzionális edzők, tehát
ugyanazok az edzők foglalkoznak az épek és a fogyatékosok terén a nemzeti válogatottakkal.
Ez azt jelenti, hogy az egészet újra kell gondolnunk. De azt tudom mondani, hogy van
szakértelem, szándék a kormányzati oldalon, és szakértelem és szándék van a civil oldalon is.
Rakjuk össze az erőinkkel, és oldjuk meg ezt a problémát! Nyilvánvaló, hogy ha nem mint
probléma és probléma, hanem mint büszkeség, dicsőség meg fejlesztendő terület, ebbe a
dimenzióba megy át a fogyatékosok sportja – mint a sport egy fontos részterülete –, akkor
sokkal nagyobb örömmel foglalkozik vele a sajtó, a politika, mert akkor nem mint gond kerül
sorra.

Még egy személyeset hadd mondjak itt a végén. Amikor bekerültem ’98-2002 között a
közigazgatásba mint a fogyatékosok sportjáért felelős vezető, akkor mindenki attól tartott,
hogy én a mozgáskorlátozottaknak fogok kedvezni. Nem lett így. Most azt tudom mondani,
hogy mozgáskorlátozottként kerültem be most a közigazgatásba, és ugyanúgy azokat a helyes
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arányokat szeretném megtalálni, amelyeket mindenki el tud fogatni. Nyilvánvaló, hogy van
egy olyan kompromisszumpont, amin túl már nem lehet elmenni, de mindig igyekszem, hogy
helyes arányok legyenek a rendszerben.

Kérdések, észrevételek

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A képviselőtársaimat illeti a szó. Akinek
kérdése, esetleg észrevétele van az előterjesztésekkel kapcsolatban, kérem, most tegye meg.
(Jelzésre.) Szilágyi alelnök úr kért szót.

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Kezdem én megint, hátha mások is addig kedvet
kapnak hozzá. Az első kérdésem az lenne, amit a konferencián szerzett tapasztalatok alapján
kérdeznék, és most azért itt a Fonesz képviselője is a mostani felszólalásában is érintette,
hogy mennyire egységesek a fogyatékos szervezetek, és mennyire tudnak együtt dolgozni.
Hiszen azt tapasztaltam ott is, és most is kicsit azt érzem, mintha lenne egy erőteljes széthúzás
ezek között a szervezetek között. Véleményem szerint ez nem a legmegfelelőbb, pedig
egységesen és együtt tudnák a leghatékonyabban képviselni a fogyatékkal élő sportolók
érdekeit.

A másik, hogy értem és egyet is értek az egycsatornás finanszírozási rendszerre való
törekvésre, és itt látok egy olyan párhuzamot, hogy van a Magyar Olimpiai Bizottság és a
fogyatékkal élők sportját pedig az MPB alá tennék be, és innen lenne a különböző
finanszírozási pénzek leosztása. De itt – még egyszer mondom – a legnagyobb problémát
abban látom, hogy ne legyen széthúzás. Tehát csak akkor működik normálisan ez a rendszer,
hogyha ez mindenkinek a megelégedésére szolgál, és mindenki egyetért vele. Tehát azt is
érzem, és ez lenne a kérdésem, hogy mennyiben vannak itt személyi problémák a különböző
szövetségek között. Tehát nem is esetleg a szövetségek harcolnak már egymással, hanem
egyének, a régi vélt vagy valós sérelmeik alapján van egy ellentét. Ez feloldható-e vagy nem?

A másik: itt többször szóba került a jutalmazás kérdése. Furcsa ilyet mondani, de a
Jobbik Magyarországért Mozgalomnak egyetlen fontos dolga van, hogy esélyegyenlőségről
általában akkor beszélünk, amikor épek és fogyatékosok közötti esélyegyenlőségről kell
beszélni egy többségi társadalom vagy egy kisebbség között, tehát ezért furcsa, hogy pont
fogyatékkal élő versenyzőknél szeretnénk azt, hogyha esélyegyenlőség lenne. Tehát mi azért
harcolunk – és ebben maximálisan egyetértünk azokkal a törekvésekkel, ami az államtitkárság
részéről is van –, egyetértek azzal, nem biztos, sőt valószínű, hogy nem egyenlő az értéke és a
lehetőségei ugyanannak az olimpiai bajnoki címnek, és ezt szakmailag értem. Természetesen
minden olimpiai cím ugyanolyan értékes az ország számára, és ugyanolyan büszkeséggel tölti
el az embereket. Az már más kérdés, hogy valóban egy ép sportoló hányszor tud részt venni
egy olimpián, mennyire nehéz neki egyáltalán oda kvalifikálnia magát, és mennyire nehéz
mondjuk egy paralimpiára vagy egy siketlimpiára kijutni.

Tehát ne legyen egyenlő, de hogyha meghatározzuk azt, hogy mondjuk a jutalmazás
kérdésében hány százalék az ép olimpiai bajnokokhoz képest, akkor viszont ott legyen
azokban a versenyrendszerekben, amelyeket a Nemzetközi Olimpiai Bizottság támogat, és
egyenlő vagy nagyon hasonló versenyrendszerben működő szövetségek, ugyanolyan
feltételeket kapjanak. Tehát ne legyen még plusz egy bármilyen súlyozás a fogyatékossággal
élő versenyzők között. Tehát azt szeretnénk, és ezt kérem is attól a szervezettől, attól, aki
majd irányítani fogja ezt az egészet, hogy legyen egy esélyegyenlőség a fogyatékossággal
élők között is. Azt szeretném tényleg, hogyha valamilyen szinten ezek a szervezetek végre
egységbe tömörülnének, és valóban mindannyian kiállnának a fogyatékossággal élő

versenyzők és a fogyatékossággal élők sportja mögött, hiszen csak így lehetnek hatékonyak,
így tudják képviselni, egységesen tudják minél hatékonyabban képviselni ezeknek a
sportolóknak és ezeknek a szövetségeknek az érdekeit.
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Erre szeretnék kapni esetleg választ, hogy önök hogyan látják ezt a széthúzást vagy
összetartást.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További észrevétel, esetleg kérdés? (Jelzésre.) Tapolczai
Gergely kért szót.

DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): (Szavait jelnyelvi tolmács fordítja.) Én is
nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást. 2000- ben én is ott voltam a Fonesz alapításánál, és
végigkísértem az első öt évet, és láttam a pozitívumokat és a negatívumokat is, illetve a
gyermekbetegségeket.

Láttam felnőni a Foneszt, ismerem, hogyan működött. Egy biztos, hogy a
fogyatékosokat képviselő szervezetek tudták a maguk akaratát az érdekeiket érvényesíteni a
Foneszen belül. Lehet, hogy belül sok volt a vita, a széthúzás, de a Fonesz kifelé mindig
egységes arcot mutatott. Most nem régen volt egy nyílt nap a parlamentben, ahol elhangzottak
az új sporttörvénnyel kapcsolatban a tervek és az elképzelések. A terv az, hogy egycsatornás
finanszírozás legyen. Az az elképzelés van, hogy a MOB-on belül a fogyatékosok sportját egy
alelnök képviselje. Itt felmerül bennem az a kérdés, hogy az az egy alelnök hogyan tudja
hatékonyan képviselni a sokszínű fogyatékosok sportját. Különböző fogyatékossági ágak és
versenyfinanszírozás, és ahány fogyatékossági ág, annyiféle versenyrendszer létezik, tehát
mindegyiket másképpen kell kezelni egy kicsit. Az is igaz, hogy nagyon fontos az integráció
elve.

Tehát erre szeretnék bővebb választ kapni, hogy hogyan képzelik megvalósítani az új
irányt.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. További kérdés, észrevétel van-e? (Nincs
jelzés.) Amennyiben nincs, megadom a szót az előterjesztőknek, hogy adjanak választ az itt
elhangzott kérdésekre.

Válaszadás

SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A fogyatékosok mint gyűjtőszó egy törvényi rendszer. Tehát
nem biztos, hogy ha nem lenne ilyen jogszabály, vagy nem lenne egy-két dolog, ami miatt ez
a populáció egy csónakban ül, akkor olyan nagyon keresnék egymás társaságát, mint ahogy
nem keresik olyan nagyon egymás társaságát a szemüvegesek, a hosszú hajúak, a nagyon
vékonyak, a nagyon magasak. Ilyen alapon ez a kör is nagyon sok dologban persze tud
együttműködni, de igazából egyfajta törvény, egyfajta gondolkodás a ragacs ebben a
szervezetben. Minthogy ilyen típusú ragacs az olimpiai mozgalomban is maga a
csúcsesemény, de azt tudom mondani, hogy sokkal jobban megérti egymást és jobban ismeri
egymás problémáját mondjuk egy vak cselgáncsos és egy mozgássérült vívó, mint egy
mozgássérült vívó és egy ülőröplabdázó, vagy egy dzsúdós és egy csörgőlabdás, a sportág
jellegéből adódóan. Tehát itt a közös nyelv a sport, és úgy gondolom, azok a konfliktusok
vannak csak ebben a rendszerben, amely konfliktusok egyébként korábban a Nemzeti
Sporttanácsnál voltak, hogy a sport különböző területei megjelentek, és akkor nem a kétfajta
almát kellett összehasonlítani meg nem is a kétfajta gyümölcsöt, hanem nagyon-nagyon
sokféle sportot.

Ha most itt körülnézünk, akkor itt is azt látjuk, hogy vannak pozitív diszkriminációs
elemek, illetve rehabilitációs elemek. Aki rosszul lát, annak van egy szemüvege, aki nem hall,
annak van egy jelnyelvi tolmácsa. Nagyon jó lenne, ha a sportban is lennének ilyen típusú
evidenciák, például, hogy akadálymentes a Sportkórház, például, hogy tudomásul vesszük azt,
hogy lehet nemcsak helyettes államtitkár, hanem bárki a sport rendszerében, aki mozgássérült,
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látássérült, hallássérült, és mindenhova tudjon bemenni, mindenhol tudja gyakorolni az
alkotmány adta jogait. Úgy gondolom, a vitának két komoly oka van. Az egyik oka az, hogy
alulfinanszírozott a rendszer, tehát 2004 óta folyamatosan csökken, 2002-ig volt egy jelentős
növekedési ütem. A másik pedig az, hogy a hét köztestületes struktúra a fogyatékossági
területen belül nem biztos, hogy a felmerülő kérdésekre a helyes válasz volt.

Azt, hogy kicsit átment a bizottsági ülés itt a sporttörvény módosításával kapcsolatos
kérdésekbe, nem tudom, hogy akarjuk-e. Tehát, hogy most a sporttörvény módosításával
kapcsolatos kérdésekről beszéljünk.

ELNÖK: Önálló napirend lesz majd.

SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Jó. Tehát
úgy gondolom, meg kell azt gondolni, hogy a kétfajta alternatívából az egy önálló „fogyiláb”
és egy képviselet az elnökségben, vagy pedig integrált területenként megjelenni az
olimpiaiban, a paralimpiai bizottságban, a nem olimpiaiban a Fonesz, és a diák- és szabadidős
sport rendszerében a Fodisz, ami a fogyatékosok diák- és szabadidősport-rendszere, ami
minden megyében rendelkezik egy ernyőszervezettel, hogy melyik a jobb. Nekem ez a teljes
integratív szimpatikusabb, ez két képviseletet biztosítana egyébként az előzetes elképzelések
szerint az elnökségben. Úgy gondolom, hogy nem azon fog múlni igazából, hogy hogyan
tagozódik, hanem hogy az ott adódó lehetőségekkel közösen és együtt hogyan tud élni a
terület.

Tehát számomra mindkettő elfogadható, itt lényeges, hogy emelkedjen az állami
támogatás, tehát érje el, mondjuk legalább a 2004-es szintet. Nagyon fontos, hogy mi
megfelelő igazgatási és sportszakmai segítséget tudjunk nyújtani a területnek, és nagyon
fontos, hogy ők megfelelően tudják az új köztestületi struktúrában képviselni ezeket az
érdekeket. Az már persze egy komoly költői kérdés, amit Tapolczai képviselő úr is fölvetett –
aki szerényen nem mondta el, hogy mi együtt dolgoztunk egyébként a sporttörvény
kidolgozásában abban az időszakban, mi két évig kollégák voltunk ’98-2000 között, és ő
utána ment át a Foneszhez –, tehát meg kell találni azokat az embereket, akik képviselik és
megszemélyesítik ezt a területet. Ennek is van egy speciális életútja, először mindig ép
emberek képviseli a fogyatékosokat, utána érintettek képviselik, és úgy gondolom, hogy ma
már a harmadik stádiumban vagyunk – ami a legjobb –, hogy a legrátermettebbek képviselik,
akár épek, akár fogyatékosok, és ha két egyformán rátermett van, akkor úgyis a fogyatékos
mellett fog dönteni ez a populáció a hitelesség miatt.

Nagyjából ezek jutottak eszembe a kérdésekről, de természetesen, ha van további,
örömmel válaszolok.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még válaszra igény? (Jelzésre.) Igen, Nébald
György.

DR. NÉBALD RUDOLF elnök (Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége): Nagyon
röviden válaszolnék a két kérdésre. Alelnök úrnak az volt a kérdése, hogy mennyire
egységesek a fogyatékos szervezetek. Azt tudom mondani, hogy eljutottunk odáig, hogy nincs
egység a fogyatékosok sportjában. Volt egység, és nem véletlenül mondtam azt, hogy vissza
kell állítanunk azt a rendszert, ami arra készteti a fogyatékosok sportját, hogy egymás között
oldják meg azokat a problémáikat, amelyeket az elmúlt időszakban akár a különféle üléseken,
sporttanácsi és egyéb üléseken hallattunk magunkról, vagy pedig a minisztériumban
csapódtak le.

Én azt mondom, hogy csak egyetlen út vezet itt előre, igenis az, amikor a szakma –
tehát maguk azok, akik ismerik a fogyatékosok sportját – dönti el a rendelkezésre álló
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támogatás elosztását. Mert itt csak támogatásról tudunk tulajdonképpen a fogyatékosok
sportjának 99 százalékában beszélni, hiszen a paralimpia néhány sportolóján kívül nincs esély
arra, hogy bármilyen formában is külső forrást vonjunk be ebbe a rendszerbe, egy-egy cég
van, amely tulajdonképpen a saját megjelenésének okán támogatja a fogyatékosok sportját, a
saját pozicionálása miatt, de igazából komoly szponzori hátteret nem tudunk szerezni. Tehát a
fogyatékosok sportja igenis állami támogatásra szorul. Én pedig azt hallom – és mi azt valljuk
–, hogy ezt pedig maga a rendszer tudja legjobban elkölteni, felhasználni. Mert ha az, aki
ismeri önmagát, az határoz a felhasználásról, akkor nem fordulhatnak elő olyan baklövések,
mint például a paralimpia után, hogy több száz millió forint állt rendelkezésre, amit el kellett
költeni, és így akár az elnökség is milliókat tudott szétosztani magának, csak azért, mert
rendelkezésre állt a pénz, mert már X idővel korábban megszavazták. Tehát ezek olyan kiugró
aránytalanságok, amelyeket, ha jól akarunk kezelni, akkor igenis a rendszernek magának kell
kezelnie, akkor nem lehetnek ilyen félreértések.

Ennek a kérdésnek a második vonulata az volt, hogy nem személyes konfliktus-e ez
akár a szereplők, a felépítményben résztvevők, a vezetők között. Egyet tudok mondani, ez
részemről biztosan nem az, mert nem kívánok a továbbiakban semmiféle tisztséget vállalni.
Ezt végig szeretném csinálni, ez a 10 év nekem elég kemény volt, de biztosan nem a mentén
indulok, hogy a jövőben is bármilyen tisztségre aspiráljak.

A jutalmazás kérdése egymás közt. A fogyatékos ember sportja, az egyik
fogyatékosnak a másikhoz mért esélyegyenlősége volt ennek a kérdésnek a harmadik
vonulata. Most azt mondom, hogy tulajdonképpen eljutottunk oda, hogy bizonyos
fogyatékossági ágakban versenyzők bármennyit edzenek, bármilyen sokat tesznek, nem
tudnak odaérni sem anyagilag, sem erkölcsileg, mint azok, akik szerencsésebb fogyatékossági
ágban vannak. Pontosan ezért van az, hogy bizonyos szervezetek megpróbálnak átvonulni
egyik ernyő alól a másikba, mert úgy gondolják, hogy akár anyagilag, akár erkölcsileg jobb
helyzetbe kerülnek. Tehát egy olyan irreális vándorlás van, aminek nincs különösebben
szakmai jelentősége, de ennek mentén történnek bizonyos mozgások. Azt tudom mondani, ha
ez belül rendeződik, akkor itt nyugvópontra jut az egész rendszer.

Tapolczai képviselő úr kérdésére, hogy egy képviselő a köztestületben hogyan tudja az
összes fogyatékossági ágat képviselni, azt tudom mondani, hogy 2000-2004 között ugyan a
saját tehetségemhez meg lehetőségeimhez mérten, de megpróbáltam a fogyatékosok sportját
képviselni. Úgy gondolom, itt vannak olyan közös értékek, amelyek meg tud jeleníteni az a
képviselő, aki esetlegesen – még nem ismerjük a struktúrát, de esetlegesen – majd a
köztestületben a fogyatékosok sportját képviseli. Sokkal jobban meg tudja jeleníteni, mint
mondjuk két képviselő, akiknek biztosan nem lesz unisono a hangja, mert az már valamilyen
mértékben eltér, és valószínűleg két hangnemben fognak a fogyatékosok sportjáról beszélni.
Erre van példa, ezt ismerjük a múltból, nem lehet. Nagyon nehéz bármilyen érdekeltségi
háttérrel rendelkező képviselőnek ugyanazt mondania, mint a másiknak. Tehát azt mondom,
csak egy hangon szabad a képviselőnek megszólalnia.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Még Gömöri Zsolt elnök úr is kiegészíti.

GÖMÖRI ZSOLT (Magyar Paralimpiai Bizottság): Köszönöm szépen. Az alelnök
által felvetett gondolatokra hadd reagáljak először. a Magyar Paralimpiai Bizottság
tagszervezetei között 14 sportág és 4 fogyatékos tagszervezetből összetevődő speciális
fogyatékos sportszövetség jelenik meg.

Jelen pillanatban a Magyar Paralimpiai Bizottságon belül – azt kell mondanom –
egység van, rend van, szakmai munka folyik, és megjelenik minden olyan érdekképviselet,
ami nemcsak a paralimpiai sportágakban jelenik meg. Ennek megfelelően az enyhén értelmi
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fogyatékosok már visszakerültek a három paralimpiai sportágak tekintetében, de többségében
olyan sportágakkal vesznek részt és működnek, amelyek nem paralimpiai sportágak, de a
teljes vertikumát tudjuk kezelni, és el vannak látva. Úgy gondolom, a Magyar Paralimpiai
Bizottság, amikor akár személyemben vagy akár más képviselő által nyilatkozik – beleértve
Kokas doktort is –, akkor nem arról a 19 paralimpiai sportágról beszélünk, hanem az összes
idetartozó fogyatékos területről.

Az esélyegyenlőség valóban fontos kérdés, de szeretném felhívni a figyelmet arra,
hogy az esélyegyenlőséget nem jutalmazásban kell megjeleníteni, hanem az odavezető útban.
Tehát eben teljes mértékben egyetértünk. Hadd hozzak egy nagyon szemléletes példát. Ha
BL-döntőt játszik valaki, annak egyértelműen hihetetlen elismertsége van, pedig én most nem
a bajnokok ligájára gondoltam – gondolom, többen arra gondoltak –, hanem ha mondjuk a
Blasz III.-ban játszik valaki. De senki nem jön ide, hogy a Blasz III.-at megnyerte, és ugyanaz
a jutalmazás vagy elismertség illeti meg. Tehát a sportszakmai szempontoknak kell
érvényesülniük, viszont a felkészülés egyértelműen azonos elven kell hogy történjen.

Felmerültek kérdések a törvénymódosítással kapcsolatban. Úgy tudom, hogy ez még
jelen pillanatban nagyon kiforratlan, illetve munkapéldány az, ami most az országjáró road
sohw keretében egyeztetés alatt van. Valóban van egy ilyen elképzelés, koncepció, több
szakmai terület jelenik meg egy alelnöki tisztséggel. Ilyenek a nyári olimpiai sportágak, ilyen
például a szabadidős sport vagy ilyen a diáksport is. Úgy gondolom,  hogy bár összetett a
feladat, de ha a sportról és sportszakmáról beszélünk, akkor abban a sportszakmai
szempontnak kell érvényesülni, és a Magyar Paralimpiai Bizottság pedig nem elsősorban
szociális tevékenységet nyújtó szervezet, hanem sportszakmai köztestület.

Amikor kint voltam Pekingben, 33 sportolóval voltam kint és a hozzátartozó edzőkkel,
és nem 33 fogyatékos személlyel. Nagyon fontos, hogy ez a szakmai elképzelés
megvalósuljon, és ez alapján ahogyan Szekeres államtitkár úr is említette, a sportági
integráció ereje hihetetlenül fontos. Nemzetközi szinten is egyértelmű iránymutatás van, és
hazai szinten is ezt kezdtük el az elmúlt években erősíteni. A sportszakma a sportági
szövetségeknél jelenik meg. Hadd hozzak egy egyszerű példát: a Magyar Vívószövetségnek
van több fegyverneme: tőr, kard, párbajtőr, és ugyanúgy foglalkozik a kerekesszékes vívással.
A Magyar Paralimpiai Bizottság feladata az, túl a nemzetközi képviseleten, hogy ezeket a
szakmai programokat, ahol ezek a szövetségek, illetve tagszervezetek a műhelyekben,
egyesületekben végeznek, azt mi tudjuk képviselni, illetve támogatni. Ez az új irányvonal
megjelent már az ez évi költségvetésben is nagyon élesen elhatárolódottan. A Magyar
Olimpiai Bizottságon keresztül a Magyar Paralimpiai Bizottság a paralimpiai sportágak
felkészülésére és a paralimpiai mozgalom világversenyeire – tehát a látássérült és az enyhén
értelmi fogyatékosok paralimpiai számára elkülönítetten – 70 millió forintot kapott, ezt csak a
sportági szakszövetségek ilyen irányú tevékenységére, a MOB elosztási elveinek megfelelően
került felhasználásra.

A fogyatékos sport szakmai feladataira pedig a NEFMI szerződése alapján kaptunk
108 millió forintot, ami kimondottan nem paralimpiai sportágak, tehát akár a vakteke, akár a
szkander, akár a triatlon vagy bármelyik más olyan sportág sportszakmai feladataira van
előirányzat, ami jelen pillanatban a Magyar Paralimpiai Bizottsághoz tartozik. Azt kell még
egyszer megerősítenem, hogy jelen helyzetben a Magyar Paralimpiai Bizottság tagszervezetei
között szakmai és érdekérvényesítés szempontjából rend, nyugalom és béke van.

Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen elnök urak, államtitkár úr. Engedjék meg, hogy
köszöntsem körünkben Kósa Ádám képviselő urat, az Európai Parlament képviselőjét, aki
nagyon szerényen megbújt a hátsó sorban, és csak a napirendi pontok tárgyalása között
vettem észre. De nyilvánvalóan a téma fontosságát jelzi az is, hogy a képviselő úr is fontosnak
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tartotta azt, hogy ezen a tájékoztatón részt vegyen. Úgyhogy a bizottság nevében is külön
köszönöm, hogy a bizottság munkájában ilyen módon részt vett.

Nagyon sok fontos kérdés hangzott el. Nyilvánvaló, hogy a sporttörvény társadalmi
vitája kapcsán, ami már eddig is beérkezett hozzánk, és értelemszerűen a Magyar Olimpiai
Bizottságon keresztül a két szövetség javaslatai is megérkeztek, ezek beépítésre kerülnek
majd a törvényjavaslatba. Azért vannak olyan súlyos kérdések, amelyekben majd nyilván
komoly vita fog kibontakozni.

Az egyik ilyen az eredményességi támogatás, amiről államtitkár úr is említést tett. Azt
gondolom, az egy elhibázott döntés volt annak idején, hogy egy szintre lett emelve a
parasportok és az épek sportjának jutalmazási rendszere, és nem azért, merthogy nem érne
annyit egyébként egy érem, szerintem legjobban államtitkár úr fogalmazta meg ezt a dolgot:
más a helyzet, más mezőnyben, más feltételrendszer mellett, és sokkal hosszabb időtávon van
esélye egy parasportolónak, mint egy ép sportolónak részt venni ezeken a versenyeken.
Másrészt pedig olyan feszültséget kelt a rendszeren belül, amit a pekingi példa is mutatott,
hogy gyakorlatilag nagyobb összeget tett ki a pekingi olimpiai eredményességi támogatás,
mint a négyéves ciklus felkészülési forrásai. Ez abnormális, kezelhetetlen.

Senki nem akar elvenni egyébként a parasport területéről pénzt, szerintem ezt a
szövetségek vezetői is meg tudják erősíteni. Át kell strukturálni az összegeket. Tehát ha a
döntés megszületett, és tényleg ennyit áldozunk a parasportra, akkor ne néhány versenyző

vigye haza, hanem az legyen egy olyan feltételrendszer támasza, ami a sporteszközök
vásárlását, a létesítmények akadálymentesítését, egy komoly sportorvosi háttér megerősítését,
illetve a felkészülést, magát az utazásokat tudja finanszírozni. Azt gondolom – mindkét
szövetségi vezetővel beszélve – ebben egyetértés van közöttünk. Nyilván kényes a téma, de
szerintem most kell erről beszélnünk, mert most van az a helyzet, hogy a sporttörvény
kapcsán ezt is rendeznünk kell.

Örülök annak, hogy a londoni olimpiai felkészülés rendben halad. Végre hosszú évek
után eljutottunk odáig, hogy nincsenek anyagi gondok olyan értelemben, hogy időben
rendelkezésre állnak a források, és a kvalifikációt ez nem befolyásolja. Emlékezzünk még
2007-re, amikor épp a bizottság volt a terepe annak a lobbierőnek, amely a finanszírozás
anomáliáit tudta kezelni. Örülök annak, hogy most egész másról, valóban egy olyan
struktúraváltásról tudunk beszélni, ami az egész parasport jövőjét pozitív irányba tudja eltolni.

Úgyhogy köszönöm szépen az írásos beszámolókat, a szöveges kiegészítéseket.
Köszönöm képviselőtársaimnak is a vitában eltöltött aktív részvételt, és sok sikert kívánok
minden sportolónak.

Az ülés bezárása

A bizottság munkáját most nem tudjuk folytatni, hiszen a 12 óráig tartó limit lejárt,
úgyhogy elnézést kérek Ács Pongrác adjunktus úrtól és megértését kérem, de amikor az ülést
terveztük, akkor még nem tudtuk, hogy a világörökségről szóló törvényjavaslat módosítóit is
kell tárgyalnunk, nagyjából ez elvitte ezt az időt. Ellenben azt tudom felajánlani, hogy június
14-én várhatóan miniszteri meghallgatás lesz, ahol Réthelyi Miklós miniszter úr számol be a
minisztérium sport államtitkárságának a tevékenységéről, és akkor tudnánk újra napirendre
tűzni ezt a nagyon fontos kérdést. Addig is köszönöm az írásbeli anyagot, mert olyan fontos
adatokról kaptunk információt, amivel magam sem rendelkeztem, és ami rendkívül fontos,
akár a sporttörvény előkészítése, illetve az egészségügyi ellátórendszer átalakítása kapcsán.
Úgyhogy a megértését köszönöm, és szeretettel várjuk a következő bizottsági ülésre.

Egy tájékoztatást szeretnék még képviselőtársaimnak adni zárásként. Május 25-én
kihelyezett ülésünk lesz a Népligetben, ahol amellett, hogy a sport fontos kérdéseiről
tárgyalunk, összemérjük erőnket és futballtudásunkat - szokás szerint - a sport államtitkárság
csapatával. Ha jól emlékszem, legutóbb vereséget szenvedtünk, úgyhogy mindenkit arra
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kérek, sportszerűen készüljön, előző este ne mulatozzon, szórakozzon, időben feküdjön le, és
lehetőség szerint mozogjon időközben, hogy ezzel is példát mutathassunk, hogy a pályán
milyen teljesítményt nyújtunk.

Tehát a bizottsági ülést követően egy focimérkőzésre kerülne sor. Szerelést biztosítunk
szokás szerint, cipőt mindenki hozzon magával. (Hadházy Sándor: Edzésterv?) Edzéstervet e-
mailben küldök, mindenkinek személyre szabott felkészülési programot, Dunai Antal,
olimpiai bajnokunk fogja megtenni.

Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, a bizottsági ülést bezárom.

 (Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 17 perc)

Bánki Erik
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


