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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 5 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Megkezdjük ülésünket. A napirendi javaslatot elektronikusan minden 
képviselőtársam megkapta. Kérdezem, hogy kinek van észrevétele, javaslata. (Nincs 
jelentkező.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja a mai ülés napirendjét, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. 
Köszönöm szépen. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, így 
megkezdi munkáját.  

Tájékoztató A fizikai inaktivitás (m)értéke mint gazdasági tényező című 
kutatásról 

Az első napirendi pont keretében meghallgatnánk egy tájékoztatót a fizikai inaktivitás 
mértéke mint gazdasági tényező című kutatási anyagról. Dr. Ács Pongrác úr, a Pécsi 
Tudományegyetem adjunktusa az előadó. Öné a szó.  

 
DR. ÁCS PONGRÁC, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa: Tisztelt Elnök Úr! 

Kedves Képviselők! Kedves Hallgatóság! Mindenekelőtt mindenképpen le szeretném 
szögezni, hogy az elhangzó előadás, illetőleg azok a kutatási eredmények, amiket itt most 
prezentálni fogok, egy kutató team munkája. Felkérésre készült ez a kutatás, a sport 
szakállamtitkárság, illetőleg a Magyar Sporttudományi Társaság megbízásából, és a Magyar 
Sporttudományi Társaság Sportinnovációs Bizottságának közgazdászköre készítette, melynek 
gazdasági kutatásvezetője voltam.  

Azt gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy tapasztalhatjuk, hogy az életminőség-
kutatások az Európai Unióban, Magyarországon is egyre gyakrabban kerülnek napirendre, 
elmondhatjuk, hogy az Európa 2020 stratégia is megjelöli azt, hogy új indikátorok 
szükségesek, melyek az életminőséget mérni tudják, ezáltal a gazdasági szereplők 
megjelenhetnek. Hazánkban az első nemzeti fejlesztési tervnek is a célpiramisa csúcsán már 
ez állt: a hazai lakosság életminőségének a javítása.  

A 2010 márciusában kutatási eredményből azonban azt láthatjuk, hogy nem érte el a 
célját az első fejlesztési tervnek ezen része, hiszen Magyarország egészség-
magatartásmutatói, mint az alkoholfogyasztás, dohányzás, egészséges életmód, fizikai 
inaktivitás kapcsolatán nagyon rossz pozícióban vagyunk az Európai Unióban. Ezek közül én 
most csak a fizikai inaktivitással kívánok foglalkozni, hiszen a kutatásunk erre terjed ki. 

Megvizsgálva a kutatásokat, elmondhatom, hogy a gazdasági vetületéből az tűnik ki, 
hogy kijelentik, hogy az inaktivitás csökkentésével egészségügyi, életminőségbeli, jóléti és 
gazdasági indikátorokban pozitív változásokat lehet elérni. Az egyik legcitáltabb eredmény, 
hogy az élettartam egy évnyi növekedése a GDP 4 százalékos emelkedésével jár – mondta az 
egyik nemzetközi kutatás -, a hazai kutatás viszont megjegyzi azt, hogyha a sportoló lakosság 
4 százalékpontos arányát változtatni tudnánk, az aktivitási rátát is egy százalékban emelni 
tudnánk.  

Ennyi kutatási előzmény tekintetében el szeretném mondani a kutatásunk két kiemelt 
célját. Az államtitkárság által azt kérték tőlünk, hogy próbáljuk a fizikai inaktivitás 
nemzetgazdasági költségeit meghatározni, és amennyiben ez sikerül, próbáljunk egy olyan 
becslést adni, amellyel hogyha azt feltételeznénk, hogy ezt az inaktivitást 10 százalékkal 
csökkenteni tudnánk, akkor milyen megtakarításokat lehet elérni.  

Milyen kiinduló és elfogadható adataink vannak? Talán mindenki emlékszik az elmúlt 
sportstratégiában megjelent ábrára, mely ábra azt mutatja meg, hogyha a sportoló lakosság 
arányát 50 százalékkal tudnánk emelni, akkor a táppénz-megtakarítások tekintetében 1,1 
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milliárd forintos megtakarítást érhetünk el. Ezt az ábrát használtuk kiindulásként. Első 
lépésben megvizsgáltuk, hogy ez az anyag mennyire valós. Sajnos azt tapasztaltuk, hogy ez 
már a kiinduló tényadataiban sem állja meg a helyét, hiszen ez a 31,5 milliárd forintos 
táppénzösszeg vagy –kiadás 1996-98-as adat. De ennek felhasználásával igyekeztünk 
elkészíteni egy megtakarítási becslést. Egyébként ezen az ábrán már láthatjuk azt is, hogy 
nemcsak a táppénz-megtakarítások terén tudnánk a költségeket csökkenteni, hanem az 
alacsonyabb orvosi ellátás, illetőleg a csökkenő gyógyszerár-támogatási kiadások is 
megjelenhetnek.  

A felhasznált módszerek. Magyarországon ilyen jellegű kutatás még nem készült, 
nemzetközi adatokat találtunk. Egy orvos-kutató team segítségével meghatározták nekünk 
azokat a betegségtípusokat, amelyek a fizikai inaktivitással kapcsolatban állnak. Ehhez 
szükségünk volt az OEP adataira, az államtitkárság főosztályvezetőjének a segítségével 
sikerült nem túl egyszerű módon megkapnunk ezeket a szükséges szekunderadatokat, úgy 
mint betegszám, járó, fekvőbeteg, háziorvosi költségek, gyógyszer, tb-támogatás, gyógyászati 
segédeszköz fogyasztója, táppénzes napok. Elmondhatjuk, hogy a legfrissebb adatokkal 
tudtunk dolgozni. Ehhez elkészítettünk egy saját empirikus kutatást is, és most jelen 
pillanatban publikáljuk az adatokat.  

Az eredményeket szeretném nagyon röviden bemutatni. Mint mondtam, eddig 
hazánkban ilyen jellegű kutatás nem történt. Megnéztük a nemzetközi kutatásokat. Azt 
gondolom, hogy messziről ez talán nem annyira látszik, nem is a számok annyira a 
lényegesek, azt tudjuk elmondani, hogy a vizsgált országokban az összes kutatás azt mutatja, 
hogyha a fizikai inaktivitást csökkenteni tudnánk, akkor egy jelentős nemzetgazdasági 
megtakarítást érhetnénk el. Mikor megvizsgáltuk, hogy milyen módszerekkel dolgozik, azt 
láttuk, hogy egy úgynevezett PAR-index és ennek a variációival dolgoztak ezek a kutatók. 
Gondoltuk azt, hogy mi is egy tényleges és valid adattal tudjunk előállni, szintén ezt a 
módszert kell hogy alkalmazzuk. Nemzetközi összehasonlításban a mi adataink is már 
relevánsak lehetnek.  

Ehhez a mutatószámhoz azonban azt tudni kell, hogy ez a pár mutató gyakorlatilag azt 
jelenti, hogy egy becslést adhatunk a morbiditás és mortalitás azon adataira, amelyek a fizikai 
inaktivitásból származnak, ezáltal becsülhetjük majd azon esetek számát, illetőleg a gazdasági 
megtakarítások volumenét, amelyek a fizikai inaktivitás csökkentésével számszerűsíthetőek 
lennének. Ehhez két tényadatra volt szükségünk. Az egyik tényadat az volt, hogy mennyi a 
magyar társadalom inaktív rétege. Ehhez az Eurobarométer 2010-es nemzetközi kutattatását 
használtuk fel, amely azt mutatja meg nekünk, hogy a magyar társadalom 53 százaléka 
semmilyen fizikai aktivitást nem végez és van 24 százalék, aki havonta egyszer, illetőleg 
háromszor végez valamilyen fizikai aktivitást. Szakértői véleményünk szerint ez a havonta 1-
3 alkalommal történő mozgás a szervezetre semmiféle pozitív hatást nem gyakorol, úgyhogy 
ezt a két részt – azt gondoltuk, hogy – jogosan összevethetjük, és kijelenthetjük azt, hogy a 
magyar társadalom 77 százaléka inaktív. Ezt az adatot felhasználva, illetőleg egy relatív 
kockázati rátát meghatározva tudtuk elvégezni a számításainkat. Erről a relatív kockázati 
rátáról csak annyit szeretnék mondani, hogy hazánkra vonatkozólag ilyen adatok nem álltak 
ismét rendelkezésünkre, viszont a nemzetközi irodalom egy metaanalízis segítségével 
számszerűsített adatokat mutat be. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a szív- és érrendszeri 
betegségek az inaktívak körében 1,9-szer magasabb arányban szerepelhetnek. És egyébként 
tovább számítva azt mondhatjuk, hogy 40 százalék a szív- és érrendszeri betegségeknek azon 
aránya, amely a fizikai inaktivitás következményeként jelenik meg. 

És azt gondolom, beszéljünk az adatokról. Azt tapasztaltuk, hogy a nemzetközi kutatás 
szerint a hat betegségtípust megvizsgálva, az államnak csak az OEP területén 201,7 milliárdos 
kiadást jelentett, amelyből a fizikai inaktivitás miatt 62 milliárd az a költségrész, ami a fizikai 
inaktivitást terheli. Azt gondolom, hogy ez egy elég tetemes összeg a 72 százalékos 
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inaktivitásra vonatkozólag. Azzal a feltételezéssel élve, hogy valamilyen eszközzel ezt az 
inaktivitást csökkenteni tudnánk, 10 százalékkal tudnánk csökkenteni ezt az inaktivitást, 5,6 
milliárd forintos megtakarítást tudnánk számszerűsíteni. Elméleti megtakarításról beszélek, és 
ez csak a 6 nemzetközileg vizsgált betegségtípusra vonatkozik. Hat betegségtípus, de 
természetesen ez az orvoscsoport jóval nagyobb nómenklatúrát állított számunkra össze. Itt a 
teljes körű inaktivitási betegségeket vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy az államnak ez 285,5 
milliárd forintos kiadást jelentett. Egyébként a legnagyobb rész ebből a BNO szerint 
egészségügyi felhasználás volt, illetőleg a gyógyszer tb-támogatása.  

Ha megnézzük, hogy mely betegségtípusok milyen költséggel jelennek meg, azt 
láthatjuk, hogy a szív- és érrendszeri betegségek 82 milliárd forintot, a magas vérnyomás 
betegségek 75 milliárd forintot és a harmadik legköltségesebb betegséget a depresszió és a 
depresszió általi tünetegyüttesek jelentették.  

Megvizsgáltuk a továbbiakban azt is, hogy az egyéni rész mekkora. A gyógyszer-
hozzájárulás tekintetében azt tapasztalhatjuk, hogy átlagosan ezen betegségtípusoknál ilyen 
35 százalék az, ami az egyéni hozzájárulás, a többi állami. Kivételt képez ez alól az obezitás, 
vagyis a túlsúlyos betegség. Megmondom őszintén, nem tudtam, hogy ezt hová tegyem, és 
egy orvosprofesszor állítása szerint ez azért van, mert napjainkban nem kapható 
Magyarországon olyan gyógyszer, amelyet hogyha bevennénk, attól fogyni lehetne. Tehát 
nincs törzskönyvezett, elhízás elleni gyógyszer. Én azt gondolom, hogy fel kell majd hívni a 
figyelmet, amelyet több költségadattal alá tudunk támasztani, hogy olcsóbb a fizikai 
aktivitással történő megelőzés, mint a gyógyszeres kezeléssel elérhető egészségjavulás.  

A táppénzkiadásokat is megvizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy a vizsgált 
betegségcsoportokban összesen az államnak 13,7 milliárd forintos táppénzkiadása volt, amely 
összesen egy év alatt 4,2 millió táppénzes napot jelentett. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy 
itt, hogyha csak a táppénzt vizsgáljuk, itt már a legköltségesebb betegség a depresszió volt, 
illetőleg a depresszió tünetcsoportjai. A depressziót vizsgálva a saját adataink alapján 
bizonyítást nyert az, hogy a fizikai aktivitás a depresszió ellen igenis védőfaktorként jelenik 
meg. Tehát, aki rendszeresen sportol, mozog, kevésbé lesz depressziós.  

És akkor elkészítettük azt az ábrát, amely a sportstratégiában egy kissé rosszul 
szerepelt, és azt tudjuk elmondani a táppénz-megtakarítások mértékére, hogyha jelenleg a 77 
százalékos inaktivitást 10 százalékkal csökkenteni tudnánk, akkor gyakorlatilag 1,8 milliárd 
forintos megtakarítást realizálhatnánk, elméletben, csak a táppénz-megtakarítások területén. 
Igen, ha összességében nézzük, tehát az eddigi vizsgált mutatóinkat is vizsgáljuk, akkor azt 
tapasztalhatjuk, hogy a sportolással, a fizikailag aktív életmóddal, amennyiben ezt valamilyen 
program segítségével elő lehetne idézni, egy 10 százalékos fizikai aktivitásnöveléssel 9,1 
milliárd forintos megtakarítást érhetünk el, amelyből a táppénz csak 1,8. Ezek elméleti 
megtakarítások és csak az OEP adatait néztük. Az államháztartás egyéb alrendszereire, 
illetőleg az egyéni megtakarításokat ebben még nem vizsgáltuk. Azt gondolom, hogy így is 
elmondhatjuk, hogy jelentős összeget tudnánk megtakarítani, amennyiben a fizikai aktivitást 
növelni tudnánk.  

Szeretném feltüntetni még egyszer annak a kutató teamnek a tagjait, akik ebben a 
kutatásban részt vettek. Köszönöm a figyelmet, és várom a kérdéseket.  

Kérdések 

ELNÖK: Köszönjük szépen, adjunktus úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e 
kérdésük az elhangzott anyaggal kapcsolatban. Vagy esetleg véleményük a kutatási adatokról. 
Hadházy Sándor képviselő úr, öné a szó.  

 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm szépen ezt a 

nagyon figyelemfelkeltő előadást. A magam részéről én teljes mellszélességgel tudom 
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támogatni azt, hogy a lakosság egészségügyi állapotát próbáljuk meg a sportolással, a 
mozgással javítani. Ez egyébként szerintem a legjobb módszer. Azonban tapasztalatból tudjuk 
azt, hogy a döntéshozókat nagyon nehéz, az igazi döntéshozókat, mert jó, mi is döntéshozók 
vagyunk, de vannak még más döntéshozók is, tehát őket nagyon nehéz meggyőzni arról, 
hogyha ide befektetünk és leteszünk egy módszert, hogy milyen módszerrel kellene az 
egészségmegőrzést javítani, a fizikai állapotot javítani, és ahhoz források kellenek, akkor 
nagyon nehezen lehet ezeket a forrásokat mellérendelni.  

Hogy akár külföldön, akár máshol van-e olyan módszer, amely egyértelműen 
bebizonyítja a döntéshozók előtt, hogy igen, ebbe érdemes befektetni? Lehet, hogy rossz 
példa, sőt valószínű, rossz példa, hogyha kiválasztanánk egy önként jelentkező települést, 
most a település nagyságát nem akarom itt meghatározni, de a település egészségi állapotát 
meghatároznánk egy korrekt, tételes felméréssel, és elindítanánk egy programot, és a 
program, mondjuk egy évig működne, és utána csinálnánk egy újabb felmérést és a kettőt 
összevetnénk, ehhez nyilvánvaló, valamennyi forrás mégis csak kell, de egy egészen kis 
forrásról van szó, de látványosan lehetne dokumentálni, bizonyítani azt, hogy igenis, ez 
milyen hasznos társadalmi szinten, és a költségvetés számára, illetve a nemzeti jövedelem 
számára is nagyon pozitív hatású lehet.  

Valami ilyesmi jutott most hirtelen az eszembe, de van-e esetleg ettől jobb módszer? 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Zakó képviselő úr, Pál Béla. Arra kérem képviselőtársaimat, 

hogy öt perc múlva érkezik a miniszter úr, hogy gyorsak legyenek. Köszönöm.  
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Egy percen belül végzek. Elnézést a késésért, 

de mielőtt jöttem, azért átfutottam az anyagot, tehát ha mégis volt szíves szót ejteni róla, 
akkor én kérek elnézést. Mikor nagy számokról beszélünk, milliárdokról, táppénzes napok 
számáról, akkor mindig felmerül bennem, hogy ezek a nagy számok nem visznek-e el tévútra. 
És az jutott közben eszembe, hogy – saját tapasztalatom, korábbi munkahelyi tapasztalatom, 
hogy – sajnos, amikor valakit elküldenek egy cégtől, akkor anyagi megfontolásból táppénzre 
megy. Egyszerűen időhúzás céljából valamit vissza akar hozni az elvesztett pénzből. 
Valamilyen szinten jelentett-e a számításokban valami alapot ez is? Mert milliárdoknál, 
százmillióknál kis százalékos tévedés is nagyot jelenthet. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Pál Béla képviselő úr!  
 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Az anyagot én is nagyon jónak, korrektnek 

és fontosnak tartom, amely a kutatás alapján készült. Egyetlen egy kérdésem lenne, a 
folytatása, vannak-e olyan következtetéseik, amelyek esetleg konkrét javaslatokat 
tartalmaznak, hogy hogyan lehetne változtatni ezen a nem éppen kedvező helyzeten. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ács Pongrác úr, öné a szó.  
 
DR. ÁCS PONGRÁC, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa: Köszönöm szépen. 

Akkor a kérdések sorrendjében próbálok válaszolni. Talán az első és a harmadik kérdés 
lényegében valahol találkozik, hogy van-e olyan módszer, ami által…? Én azt gondolom, 
hogy első körben a mi felkérésünk arra szólt, hogy próbáljuk számszerűsíteni, hogy egyébként 
mekkora elméleti megtakarítást lehet realizálni. Azt gondolom, hogy ezt mi meg is tudtuk 
tenni, és azt gondoltam, hogy ez majd inkább a döntéshozók felelőssége lenne, hogy azokat a 
programokat alátámasztani, amelyek a társadalmat megmozgatják. Ez nem az élsportról szólt 
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– érezhetően -, hanem a szabadidősportról. Tehát a társadalomnak a rétegeihez kellene eljutni, 
és egyre több mozgásra bírni. 

A második kérdésre a válasz az, hogy mennyire relevánsak ezek az adatok, illetőleg, 
hogy milyen kiskapuk lehetnek. Én azt gondolom, hogy egykori témavezetőmnek jutnak 
eszembe ilyenkor a szavai, aki statisztikus, én is azt gondolom, hogy a sport mellett 
statisztikusnak is vallhatom magam, és ő mondta a statisztikáról, hogy olyan, mint a bikini: 
sok mindent megmutat, de a lényeget eltakarhatja. Azt gondolom, hogy egy hibahatár 
mindenféleképpen lehetséges. Nemcsak ezt gondoljuk mi hibahatárnak a táppénzes napok 
tekintetében, hanem eleve az, mikor az orvos megállapítja a betegségeket, hogy hogyan 
kódolja le a betegségeket, ez is probléma forrása lehet. Erre, azt gondolom, hogy jelen 
kutatásban mi nem tértünk ki, de nagyságrendileg azt gondolom, hogy mint minden 
kutatásban egy öt százalékos hibahatáron belül tudtunk dolgozni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük Ács Pongrác úrnak az értékes előadását, reméljük, hogy lesz 

majd folytatása. Most tartanánk egy kis szünetet a miniszteri meghallgatás előtt, és utána 
folytatjuk az ülést.  

 
(Rövid szünet.) 

 

Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter meghallgatása (A Házszabály 68. 
§-ának (4) bekezdése alapján) 

ELNÖK: Folytatjuk bizottsági ülésünket. Első napirendi pontunk véget ért. Áttérünk a 
második napirendi pontunkra, melynek keretében dr. Réthelyi Miklós miniszter urat, a 
Nemzeti Erőforrás Minisztériuma miniszterét fogjuk meghallgatni az elmúlt egy év 
eseményeiről. Ugye itt egy nagy minisztériumról van szó, nyilván bizottságunkat elsősorban a 
sportállamtitkárság területét érintő kérdések érdeklik. De amennyiben miniszter úr úgy ítéli 
meg, hogy vannak az egyéb hozzátartozó területekről olyan adatok, információk, amelyet a 
bizottsággal meg kíván osztani, akkor természetesen örömmel hallgatjuk azokat is.  

Köszöntöm még miniszter úr társaságában Czene Attila államtitkár urat, a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium sportállamtitkársága vezetőjét, Vígh László kormánybiztos urat, aki a 
sportlétesítmények üzemeltetéséért és fejlesztéséért felel, illetve Balogh Gábor urat, a 
miniszterelnök tanácsadóját, aki pedig az utánpótlás-fejlesztés kérdéseivel foglalkozik. 
Miniszter Úr! Öné a szó, hallgatjuk.  

Dr. Réthelyi Miklós expozéja 

DR. RÉTHELYI MIKLÓS nemzeti erőforrás miniszter: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Asszony, Képviselő Urak! 

Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium keretei között 
működő és az öt államtitkárság közül egyformán értékes sportállamtitkárság működéséről 
beszámolhatok most a bizottság előtt.   

A magyar sport az egyetemes magyar kultúra része. Az Európai Unióhoz való 
csatlakozásunk kapcsán leggyakrabban Nobel-díjas tudósaink mellett az ország kiemelkedő 
eredményeket produkáló sportját emlegették értékként, amelyet – azt is mondhatjuk, hogy – 
magunkkal vittünk az unióba.  

Magyarország méltán büszke sportolóinak eredményeire. Ha az olimpiai örök 
ranglistára tekintünk, azt látjuk, hogy hazánk benne van az első tízben, az első tíz nemzet 
között, és ez bizony nagy teljesítmény, ha az ország méretére, lakosságszámára gondolunk.  

Ugyanakkor számos jel enged arra következtetni, és gondoljunk itt Pekingre, hogyha 
változatlanul hagyjuk az élsportot, ha nem hajtjuk végre a szükséges strukturális 
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változtatásokat, akkor rövid időn belül elveszíthetjük előkelő helyünket. Ahhoz, hogy a 
magyar élsport továbbra is versenyképes maradjon, égető szükség van az egyensúly 
megteremtésére, a hagyományos és feltörekvő új sportágak, a társadalom csak egy viszonylag 
szűkebb rétege számára érdekes és a nagy nézőszámot vonzó sportágak között. Ennek 
érdekében 2010 nyarán az Országgyűlés első döntései közé tartozott az egyes sporttal 
összefüggő törvények megalkotása. Ennek keretében módosult a személyi jövedelemadóról 
szóló törvény, mellyel visszaadtuk az előző kormány által elvett, a sportversenyen nyert 
trófeák, érmek, kis értékű serlegek, kupák után járó adómentességet.  

A természetbeni juttatásokhoz kapcsolódó adófizetési kötelezettség jelentős terheket 
rótt a diák- és szabadidősport területén működő kis egyesületekre, de még a nagyobb 
sportszövetségekre is. Úgy ítéltük meg, hogy a labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és 
jégkorong sportágak az úgynevezett látványcsapat-sportágak kiemelkedő jelentőséggel bírnak 
mind népszerűségük, mind munkahelyteremtő képességük révén. Ezért jelentős társasági 
adókedvezménnyel próbáljuk ösztönözni az adózókat, hogy aktívabban járuljanak hozzá e 
sportágak támogatásához. Mentesítettük a vagyonátruházási illeték alól a látványcsapat-
sportokban működő sportszervezeteket, szövetségeket, sporttelepek tulajdonjogának, vagyoni 
értékű tulajdonjogának megszerzése esetén, amennyiben a megszerzett sporttelepet 15 évig 
nem idegenítik el, és sportcélokra használják természetesen, illetve hasznosítják. 

Bízunk benne, hogy a társasági adó- és illetékkedvezmény egyes részeinek 
vonatkozásában az Európai Bizottság jóváhagyására minél előbb sor kerül és nagymértékű 
forrásbővülés következhet be a sportlétesítmény-fejlesztés területén. Ezt gyorsíthatja fel a 
múlt héten benyújtott, a sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat. A javaslat tartalmában visszatükrözi a tavaly október óta a Bizottsággal 
folytatott egyeztetésünket, és a Bizottság számára elfogadhatóvá teszi a törvényt.  

Kiterjesztettük az egyszerűsített közteherviselés hatályait a hivatásos sportolókra és 
edzőkre. Ezzel az intézkedéssel egyrészt elősegítettük a szürkegazdaság kifehérítését, 
másrészt teljesítettük a sportszektor jogos elvárását, hogy a kultúra más területén dolgozókhoz 
hasonlóan élhessen az EKHO adta lehetőséggel.  

Adómentesítettük az olimpiai járadékot, valamint intézményrendszertől függetlenül a 
Gerewich Aladár sportösztöndíjat, a nyugdíjas olimpiai és világbajnoki érmes sportolók és 
özvegyeik, valamint a közreműködő nyugdíjas sportszakemberek részére szociális alapon 
nyújtott támogatást.  

Az állami támogatások területén ugyancsak jelentős előrelépésről tudok beszámolni. A 
nemzeti együttműködés kormányának első intézkedései közé tartozott 2010-ben, hogy 
visszaadta a sportnak, amit a Bajnai-kormány elvett. Egymilliárd forint plusz támogatást 
nyújtottunk a versenysportnak és a szabadidősportnak.  

Ezzel a korábbi kormány által mellőzött szabadidősport forrásai mintegy két és 
félszeresére emelkedtek, és biztosítottá váltak a londoni olimpiai játékokra történő zavartalan 
felkészülés körülményei.  

A 2011-es költségvetés tervezése során kiemelt stratégiai ágazatnak megfelelő 
elbírálást kapott a sport. A 2010-es év 16,3 milliárdos, sportcélra fordítható keretét több mint 
másfélszeresére növeltük idén. 24 milliárd forint a sport költségvetése a minisztérium 
büdzséjén belül. Összkormányzati szinten pedig a támogatás eléri a 31 milliárd forintot. Ez 
nominálisan meghaladja a sport legjobb évét, 2002-t, amikor 24,9 milliárd sportcélú 
támogatással rendelkezett az egykori Ifjúsági és Sportminisztérium.  

Hosszú éveken keresztül mérföldkőnek számított az egykori polgári kormány 
sportköltségvetése, így jelentős eredménynek könyvelem el, hogy a legendás ISM-es időszak 
sportköltségvetéséhez képest is előreléptünk, és újabb mérföldkövet jelöltünk ki a sport állami 
támogatásának útján. 
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A 2011-es sportköltségvetésben stratégiai szerepet kapott az utánpótlás-nevelési 
feladatok támogatása is. Az erre fordított költségvetési forrás az előző évhez képest 25 
százalékkal, 1646,9 millió forintra emelkedett. A többletforrás az egymásra épülő utánpótlás-
nevelési rendszerek, a sport 21. program 13 sportágának a Herakles program 20 sportágához 
történő igazítása, illetve az utánpótlás-nevelés szakmai feladatellátásnak korosztályonkénti 
összehangolását célozza.  

A költségvetésben egy 2,2 milliárd forintos új tétel, azaz az országos sportági 
szakszövetségek akadémiai rendszerének kialakítását és az MLSZ utánpótlás-nevelési 
feladatainak ellátását segítjük. A kiemelt labdarúgó utánpótlás-nevelési központok akadémiai 
rendszerének fejlesztésére 1,8 milliárd forint áll rendelkezésre. E forrás felhasználásával 
kiépül a magyar sporttehetségek kiválasztásának és folyamatos nyomon követésének 
rendszere, amely egyben alapját képezi az uniós szinten is szorgalmazott sportolói 
életpályamodell bevezetésének.  

További 400 millió forint jut a Bozsik-program, vagyis a legnagyobb tömegbázissal 
rendelkező labdarúgás utánpótlás-nevelési rendszer fejlesztésére.  

A források átadásáról rendelkező támogatási szerződést az MLSZ-szel megkötöttük. 
Mindezek mellett a kormány határozottan támogatta az MLSZ a FIFA 2012. évi kongresszusa 
rendezési jogának megszerzése érdekében benyújtandó pályázatát is, amelyet a szövetség 
elnyert.  

A szabadidősport 2011-es költségvetési előirányzata az előző évhez képest 25 
százalékkal, közel 600 millió forintra nőtt. A többletforrás hatékony egészségfejlesztési és 
egészségtudatosságot népszerűsítő projekteket támogat, amelyek célja a szabadidősport-
tevékenységen keresztül megvalósuló egészségmegőrzés, illetve prevenció.  

A nemzeti együttműködés programja kiemelten kezeli a diákolimpiák 
versenyrendszerét és az egyetemi sportot is. Ennek megfelelően az iskolai diák- és 
felsőoktatási sport költségvetési támogatása ugyancsak közel 25 százalékkal 285,2 millió 
forintról 355,2 millió forintra emelkedett.  

A fogyatékossággal élők sportjának támogatása a Magyar Paralimpiai Bizottságon 
keresztül 2011-ben több mint duplájára emelkedett az előző évhez képest, így a 2012. évi 
londoni paralimpiai játékokra történő felkészülésre ez biztosított. Mindemellett a paralimpiai 
kvalifikációs versenyek közül többet Magyarország rendez majd. Aláírtuk a Magyar 
Paralimpiai Bizottsággal a szakmai és működési támogatását biztosító szerződést is.  

Felülvizsgáltuk az állam sportban betöltött szerepét. Úgy látjuk, hogy a 2000-es 
sporttörvény 2004. évi módosítása nem a megfelelő irányt jelölte ki a sport számára, amikor 
csökkentette a civil szervezetek szerepét a sportirányításban. Az akkori szocialista 
kormányzat éppen az athéni nyári olimpiai játékok előtt vette el a Magyar Olimpiai Bizottság 
és a több sport köztestület érdemi civil ernyőszervezeti köztestületi döntéshozatali 
jogosítványait, valamint megszüntette a sport ágazatirányításáért felelős minisztériumot. 
Ezzel a sportágazat kormányzati és civil ernyőszervezeti szintje egyaránt eszköztelen, a 
véletlenszerű kormányzati döntésekhez asszisztáló, a folyamatos kormányzati átalakítás napi 
igazgatási nyomon követésével bajlódó szervezetté vált. Ez a jövőkép nélküli kiúttalan 
helyzet az élősport valamennyi területére rányomta a bélyegét, ami nemcsak a pekingi 
olimpiai eredményekben vált mérhetővé, hanem negatív folyamatokat eredményezett mind a 
sportfinanszírozásban, mind a sport aktív területein.  

A súlyos problémák kezelése sürgős beavatkozást igényelt. A sporttörvény tavalyi 
módosításával átmeneti intézkedésként visszaadtuk a sport civil szervezeti szintjének a 
köztestületi döntéshozatali jogosítványokat. A támogatási rendszer legfontosabb új elemeit 
már mutatja a tavalyi sporttörvény módosításban megjelenő új finanszírozási rendszer. Az 
úgynevezett közvetett állami sporttámogatások lehetőségének bevezetésével a sportbarát 
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adókörnyezet biztosításával új, eddig kiaknázatlan források bevonását tesszük lehetővé a 
sportszektorban.  

Mik voltak a sport támogatásának legfőbb problémái az előző években? Az olimpiákat 
megelőző években az olimpiai felkészüléssel összefüggő feladatok kiemelt támogatása nem 
minden olimpia előtt volt biztosított az elmúlt két ciklusban. A felkészüléshez 
elengedhetetlenül szükséges forrásokat a szociális kormányzatok sokszor csak utólag, a 
költségvetési év végén, az olimpiát megelőzően biztosították, ami a kvalifikációs versenyeken 
való részvételt, és a kiegyensúlyozott felkészülést nem tette lehetővé.  

Az úgynevezett nem olimpiai években az olimpiát közvetlenül követő egy-két évben 
nem került sor az élősport más kiemelt területeinek, például a szabadidősport vagy diáksport 
emelt szintű támogatására még akkor sem, ha egyébként a társadalmi rétegek széles körét 
megmozgatni képes szabadidős pályázati programok – és ilyenek voltak a Mozdulj 
Magyarország! program vagy a Tártkapus létesítmények program – kifejezetten, ráadásul 
igazoltan a részvevők emelkedő számát tekintve mérhető módon indokolttá tették volna, sőt 
volt olyan év a közelmúltban, amikor ezek a programok pénzhiányra hivatkozással nem is 
kerültek kiírásra. Legutóbb a 2007-ben elfogadott sportstratégia kapcsán merült fel parlamenti 
szinten, hogy a versenysport támogatását át kéne alakítani, be kell vezetni a szűrőrendszert a 
sportfinanszírozásban. A stratégia szerint a célirányos sporttámogatást mérhető 
indikátormutató rendszerre alapozva szűrőrendszer alapján kell megvalósítani. Egyetértünk az 
akkori megállapításokkal, hiányoltuk azonban, hogy az elmúlt kormányzati ciklusban nem 
került sor a rendszer bevezetésére.  

A szűrőrendszer bevezetésének alapjaként objektív és mérhető tételeket kell normatív 
módon is megjeleníteni. A sporttörvény jelenleg folyamatban lévő átdolgozása és az éves 
sporttámogatási rendelet előkészítése során erre vonatkozóan kiemelt figyelemmel fogunk 
eljárni. Gondot okoz továbbá, hogy az elmúlt években elmaradt a további nem állami források 
bevonásának szabályozása. Ilyen a jelenleg nem állami játékszervező által szervezett 
sportfogadás közvetítési jogokból való részesedésének rendezése, a jogtulajdonosi helyzet 
tisztázása, a vagyoni értékű jogok körének és szövetségi szintű gondolkodásának 
újragondolása. Ezen a helyzeten is érdemben változtatni kívánunk a jövőben.  

Kiemelt figyelmet fordítunk a pénzbeli és nem pénzbeli, közvetlen és közvetett állami 
támogatások párhuzamosságainak kezelésére. Az állami sporttámogatás rendszerében az 
elmúlt években kódoltan jelen lévő közvetett támogatások felülvizsgálata elengedhetetlenné 
vált. A közvetett állami támogatások felmérését a támogatott szervezetek természetesnek, 
alanyi jogon járó ingyenes juttatásnak vettek olyan természetben vagy térített áron, továbbá a 
többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaság vagy költségvetési szerv által nyújtott 
szolgáltatásokat, amelyek piaci értékét a központi költségvetés minden alkalommal 
megfinanszírozta. Ezeket a közvetlenül nem pénzben nyújtott, de vagyoni értékkel bíró 
szolgáltatásokat – ilyenek lehettek edzőtábori és sport-egészségügyi támogatások, 
doppingellenőrzések állami támogatása, sportlétesítmények kedvezményes vagy ingyenes 
bérlete, a ki nem fizetett bérleti díjak folyamatos meghitelezése vagy a fizetési határidők 
prolongálása - a jövőben érdemben figyelembe kell venni a tervezés során. 

A rendszerváltást követő időszakban számtalan elemzés és tanulmány született a sport 
témakörében és a sport törvényi szintű szabályozása is három alkalommal változott 
jelentősen. Ezt követően 2007-ben az Országgyűlés konszenzussal elfogadta a 21. nemzeti 
sportstratégiáról szóló határozatot, azonban a végrehajtásához szükséges feltételeket a 
szocialista kormányok nem biztosították. Többek között ennek is köszönhető, hogy a sport 
területén gyakorlatilag mind a mai napig nem történt meg a rendszerváltás. De nemcsak a 
rendszerváltás maradt el a sportban, hanem az állam is folyamatosan egyre hátrább húzódott a 
nemzeti sportrendszer működtetésének feladataitól.  
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Úgy gondolom, hogy az Országgyűlés, az új Országgyűlés és a kormány elmúlt egy 
évben meghozott döntései már lerakták a sport új szerkezeti alapjait. Erre építkezve hozzuk 
létre a sportstratégia és a sporttörvény közelgő módosításával a sport új koherens rendszerét, 
amely egyértelműen a nemzeti közösségi érdekek mentén határozott állami szerepvállalással 
járul hozzá a nemzeti együttműködés rendszerének kialakításához.  

Kiemelt figyelmet fordítunk a mozgásgazdag életmód iránti igény növelésére. 
Kezdeményezzük és támogatjuk az egészségfejlesztést és az egészségtudatosságot 
népszerűsítő programokat, a fizikai aktivitást, a sportot zászlóra tűző szemléletváltást. A 
jelenleg átdolgozás alatt álló sportstratégia alapján középtávú célkitűzésünk, hogy a magyar 
lakosság 25-30 százaléka az európai átlaghoz felzárkózva mozgásban gazdag életmódot 
folytasson. Különösen a gyermekek és az ifjúság körében feladatunk a testedzés és az 
egészséges életmód iránti igény kialakítása. 

A beavatkozás sikeressége érdekében a kormány az érintett célcsoportok számára 
mind a köz-, mind a felsőoktatásban biztosítani kívánja az infrastrukturális és finanszírozási 
hátteret. Ebben a programban képes érvényesülni a sport egyéb tényezőkkel nem pótolható 
nemzeti erőforrás gyarapító funkciója. A felnövekvő generáció egészséges életvitelének 
kialakítása csak aktívan közreműködő nevelési-oktatási intézményekre, így különösen a jól 
képzett és korszerű ismeretek módszertana birtokában lévő pedagógusokra és a jól strukturált 
sporttudományos eredményekre is támaszkodó sport-egészségügyi ellátórendszerre alapozva 
valósítható meg.  

A kiszámítható testnevelő szakpedagógusi és sportszakember és különösen az edzői 
életpályamodell, továbbá a versenysport mellett a sport többi nagy szegmensét is magas 
színvonalon kiszolgálni képes sport-egészségügyi háttér megteremtése biztosítékot nyújthat 
azon mozgásgazdag és egészségtudatos, felelős gondolkodást és mentalitást alapértékként 
kezelő generációk felnevelésére, amelyek hosszú távon is garanciát adnak Magyarország 
versenyképességének növelésére.  

A mindenkori oktatás és sportirányítás által megoldatlan, régóta elhúzódó feladat áll 
előttünk: a nemzeti együttműködés programjában is célkitűzésként szereplő mindennapos 
testnevelés bevezetése. Valóban szükséges intézkedésről van szó, ezt az egészségfelmérések 
tanulói, egészségmagatartás-vizsgálatok adatai is igazolják. A gyermekkori sportolás 
bizonyítottan pozitív hatással van a felnőttkori sportolási hajlandóságra, amelynek ösztönzése 
a magyar felnőtt lakosság sportolási szokásainak ismeretében az eddigieknél nagyobb 
prioritást kell hogy élvezzen.  

Ma Magyarországon a felnőtt népesség mindössze 16 százaléka sportol, ha azonban 
szűkebb értelemben tekintünk a sportolásra, minimum heti két alkalom és minimum félóra 
alkalmanként, akkor a felnőtt népesség mindössze 9 százaléka mozog rendszeresen.  

Magyarországon 2009 őszén került sor az első nemzetközileg standardizált európai 
lakossági egészségfelmérés végrehajtására a Központi Statisztikai Hivatal irányításával. E, 
rövidítve LF-nek nevezett felmérés testmozgásra vonatkoztatott eredményei alapján a felnőtt 
magyar lakosság fele egyáltalán nem végez intenzív testmozgást, harmada még mérsékelt 
testmozgást sem, ötöde pedig nem is gyalogol még napi tíz percen keresztül sem. A 
gyermekek 75 százaléka kizárólag a testnevelési órák keretében végez bármilyen sport jellegű 
testmozgást, ami önmagában nem alkalmas a korosztály egészséges mozgásigényének 
biztosítására. Lehangoló adatok. Figyelemmel a makrogazdasági folyamatokra, a jelenlegi, 
rendelkezésre álló infrastrukturális és személyi feltételekre, a Széll Kálmán-tervben és a 
konvergencia programban foglaltakra, a következő megoldást tartom elfogadhatónak és 
támogathatónak. Egyrészt a mindennapos kötelező tanórai testnevelés helyett hangsúlyozom, 
hogy átmeneti jelleggel, az új közoktatási törvény hatályba lépéséig a 2011-12-es tanévben 
ellenőrizhető módon a mindennapos kötelező testmozgás kerüljön bevezetésre az alapfokú 
közoktatási intézményekben az első négy évfolyamon.  
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Másodrészben a mindennapos kötelező tanórai testnevelés folyamatos bevezetésére 
felmenő rendszerben kerüljön sor a 2012-13-as tanévtől kezdve szorosan illeszkedve a 
készülő új közoktatási törvényben és a Nemzeti alaptantervben foglaltakhoz. Elsősorban a 
versenysport központi infrastruktúráját biztosító állami létesítmények közül az úgynevezett 
olimpiai, valamint több, nem olimpiai sportág kiszolgálására is alkalmas központok 
fenntartása és működtetése a magyar sport működése szempontjából alapvető feladat. Az 
állami vagyonról szóló törvény 2010 második félévében megtörtént módosítása az állami 
vagyonnal történő gazdálkodást önálló ágazati szakpolitika szintjére emelte, és megteremtette 
a központosított vagyongazdálkodási struktúrát. A jövőben az állami sportvagyonnal történő 
hatékonyabb gazdálkodás érdekében a tartósan állami tulajdonban tartandó úgynevezett 
stratégiai sportlétesítmények, olimpiai központok, valamint egyéb kiemelt sportfeladatot 
ellátó létesítmények, ezek fejlesztésének, működtetésének a feladatát a beruházási műszaki-
fejlesztési sportüzemeltetési és közbeszerzési, röviden BMSK-nak nevezett Zrt.-nél kívánjuk 
összpontosítani. Ezzel a centralizált, profiltiszta, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
portfóliójába tartozó, száz százalékban állami tulajdonú céggel az eddigieknél hatékonyabb 
sportlétesítmény-üzemeltetés és –fejlesztés garantálható. A fentiekre való tekintettel a 
Nemzeti Sportközpontok mint költségvetési szerv megszüntetése, valamint a közfeladata 
BMSK Zrt.-nél történő ellátásának biztosítása jelenleg is zajlik, amelyet 2011. május 1-jétől a 
Nemzeti Sportközpontok vezetője egyúttal kormánybiztosként is irányít.  

A fejlesztési prioritások között elsődleges kérdés a Puskás Ferenc Stadion jövőjének 
rendezése. Szintén kiemelt fontosságú ügyként kezeljük a Nemzeti Kajak-Kenu és Evezős 
Olimpiai Központ Szeged, a Matyi-ér fejlesztését, melyre a kormányzat az idei évben 450 
millió forintot biztosított. A 2014. évi vízilabda Európa-bajnokság rendezési jogának 
elnyerésével, illetve a pályázat sikere érdekében a kormány vállalta, hogy a 2014. évi 
vízilabda Európa-bajnoksághoz szükséges állami sportlétesítményeket a Nemzeti Úszó- és 
Vízilabda Olimpiai Központ Uszodáig, a 2012-13 közti években felújítja. A szükséges 
létesítményfejlesztés költsége 795,276 millió forint. A létesítmények felújítása a vízilabda 
Európa-bajnokságtól függetlenül is időszerű.  

Az egyéb állami sportlétesítmények egységes koncepció keretében történő 
hasznosítása érdekében a komplex állami sportingatlan-, valamint sportlétesítmény-felmérés 
és –értékelés megkezdődött. Ezzel párhuzamosan zajlik az önkormányzati, valamint egyéb 
tulajdonú sportcélú létesítmények ingatlanfelmérésének előkészítése is. Olyan interaktív 
online adatbázist hozunk létre, ami az ingatlanfejlesztési döntéseket megfelelően megalapozza 
mind az állami, mind az önkormányzati, mind a civil szektor számára.  

Miután a mintegy 8 ezer hazai sportlétesítmény túlnyomó többsége helyi 
önkormányzati tulajdonban van, ezek megfelelő fenntartása és fejlesztése a lakosság 
egészségmegőrzése és a helyi közösségek kohéziójának erősítése szempontjából is stratégiai 
kérdés. Tekintettel arra, hogy a 2012-13 tanévtől felmenő rendszerben bevezetjük a 
mindennapos testnevelést, ahogy az előbb ezt már említettem, a közoktatási intézmények 
sportcélú létesítményeinek – sportudvarok, tornaszobák, tornatermek, tanuszodák - 
fejlesztésére kiemelt figyelmet kell fordítanunk. Az uniós források mellett a 2011. évi 
költségvetési törvény 5. számú mellékletének 14/B pontja szerint az iskolai és utánpótlássport 
infrastruktúrafejlesztése felújítása támogatására további központosított előirányzat áll 
rendelkezésre, melynek összege egymilliárdszázezermillió forint.  

A Debreceni Nagyerdei Stadion fejlesztésével a megyei jogú város stadionja 
multifunkciós közösségi, valamint utánpótlás és versenysport céljára egyaránt alkalmas 
létesítményként fenntartható üzemeltetésűvé válik. E létesítmény alkalmas lesz arra, hogy itt 
játsszák le a jövőben az elmúlt évtized legsikeresebb Bajnokok Ligája és az Európai Ligában 
részt vevő Debreceni Vasutas SC mérkőzéseit. Sőt, az UEFA hivatalos versenyrendszerébe 
tartozó egyéb nemzetközi labdarúgó meccseket is.  
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A stadion a központi költségvetés terhére történő rekonstrukciójának - melynek 2011. 
évi forrása a NEFMI-költségvetésben szerepel – az előkészítése megkezdődött.  

A sport új terület az európai uniós politikában. Az uniós kompetenciát megalapozó 
2009. december 1-jén életbe lépett Lisszaboni Szerződés 165. cikke nyomán aktív 
tanácskozás vette kezdetét a sport uniós szintű lehetőségeiről. A sportért felelős államtitkárság 
európai uniós elnökségi feladatokat irányító stábja folyamatosan közreműködött ennek 
előkészítésében. A magyar EU-elnökség számára meghatározó feladatot jelentett a 2011. 
január 18-án az Európai Bizottság által a sport európai dimenziójának fejlesztése címmel 
elfogadott közleménye, amelyhez kapcsolódva a magyar elnökség által vezetett 
sportmunkacsoport három éves munkatervet készített elő, melynek egyeztetése komoly 
szakmai kihívás volt. A feladat újszerűsége miatt a szöveg elkészítésekor a tanácsi 
munkacsoportban szerteágazó tagállami elképzelésekkel és prioritásokkal szembesültünk, de a 
tagállami delegációk és a bizottság konstruktív együttműködésének köszönhetően sikerült a 
megállapodást elérnünk.  

A tagállamok megállapodtak azokban a témákban, amelyek elsőbbséget élveznek az 
elkövetkező három év során, ezek alapján hat informális szakértő csoport felállításában, 
valamint ezen csoportok működési szabályaiban is sikerült egyezségre jutni. Az alapos 
előkészítő munka nyomán 2011. május 20-án a magyar elnökség legkiemelkedőbb sportbeli 
eredményeként elfogadták az európai uniós sportmunkatervet. Az Oktatási, Ifjúsági, 
Kulturális és Sporttanács ülése Czene Attila elnökletével zajlott.  

Az elkövetkező három évben a munkaterv prioritásai és cselekvési területei mentén 
zajlik majd az uniós szintű munka. A tanácsülésen a miniszterek irányadó vitát folytattak a 
rendkívül aktuálissá vált sport- és online szerencsejátékok kérdésköréről is. A vitában 
elhangzott véleményekre alapozott munka folytatása a lengyel elnökségre vár.  

További kiemelt elnökségi feladatként a sportért felelős államtitkárra hárult az uniós 
tagállamok véleményének kialakítása, egyeztetése vagy képviselete is a doppingellenes 
világszervezet, a WADA alapító tanácsának 2011. május 15-i ülésén. A magyar elnökség által 
készített szövegtervezetben sikerült a tagállami módosítások alapján közös álláspontot 
kialakítani. Az Európai Uniót képviselő három miniszter ezeket az iránymutatásokat sikerrel 
képviselte a doppingellenes világszervezet ülésén. A magyar elnökség hazai rendezvényei 
közül kiemelkedik a 2011. február 22-én és 23-án megrendezésre került informális 
sportminiszteri értekezlet is, melynek első szakasza az EU Sportfórummal közösen zajlott. Az 
esemény, amelyen jelen volt Andrulla Vasziliu európai biztos, valamint a tagállamok részéről 
14 sportért felelős miniszter és államtitkár, a sajtóvisszhangja és a nemzetközi visszajelzések 
alapján egyaránt sikeres rendezvényként értékelhető.  

Az értekezleten a magyar elnökség kezdeményezésére az uniós sportminiszterek 
többek között az uniós sportprogram kialakításának kérdéskörét vitatták meg. Elnökségünket 
itthon 2011. június 17-én és 28-án Gödöllőn a sportigazgatói értekezlettel zárjuk. 

Terveink szerint az uniós sportszakértők itt vitatják majd meg az elfogadott munkaterv 
alapján a sport Európai Unión belüli jövőjét, a nemzetközi és európai sportszervezetekkel 
folytatott együttműködés lehetőségeit, az illegális sportfogadások káros sportügyi hatásait, az 
önkéntesség európai évének sportkötődéseit, valamint a 27-ek Európai Uniója és a 47 európai 
tagállammal rendelkező Európa Tanács közötti kooperáció területeit.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A beszámolóm végére értem, az elnök úr 
kérdéséhez kapcsolódóan hadd mondjam, hogy a minisztérium ágazatai szoros 
együttműködésben dolgoznak, a beszámolót is azzal a mondattal kezdtem, hogy a magyar 
sport az egyetemes magyar kultúra része, mert valóban a kultúrát a legszélesebb értelemben 
kívánjuk értelmezni, és a XXI. században élő fiatalok, középkorúak, fiatalok és idősek 
számára a kulturális egységnek része a fizikai állóképesség, a versenysport eredményeire való 
büszkeség érzése. De a sport a beszámolóban részletezett módon az oktatással szoros 
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kapcsolatban van, a mindennapos testneveléssel kapcsolatban, az ifjúság felkészítésében és az 
időskorú lakosság sportlehetőségeinek, a testkultúra lehetőségeinek a biztosításában a sport és 
az egészségügy kapcsolatát megint csak nem kell részleteznem, itt állandó szoros 
együttműködés található. És a sportolás lehetőségeit a szociális munkában is – azt hiszem – 
talán még nem használtuk ki eléggé, erre is nagyon oda kell figyelni. Köszönöm szépen ezt a 
lehetőséget, és várom a kérdéseiket.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr ezt az átfogó, rendkívül részletes és igen 

tartalmas felvezetést, amelyből nyilvánvalóvá vált az, hogy számos olyan kérdéshez tudott 
hozzáfogni a minisztérium, illetve azon belül a sportállamtitkárság, amelyek a 
rendszerváltozás óta nyitott kérdések voltak, és bár több kormány, több alkalommal tett 
kísérletet arra, hogy megoldja ezeket az ügyeket. Ezt mégis most, ebben az egyéves 
időszakban sikerült megtenni. Hogy néhányat ebből felsoroljunk, ugye az egycsatornás 
finanszírozás, a köztestületek számának a csökkentése és ezáltal a támogatási rendszer 
átláthatóvá tétele, nem beszélve annak a gyorsaságáról, ahogy miniszter úr is említette, a 
pekingi olimpia előtt attól volt hangos a sajtó, hogy már ki kéne utazni az olimpiára a 
sportolóknak, mikor még mindig nincs meg a forrás ahhoz, hogy szállást foglaljanak, 
formaruhát vásároljanak, és egyáltalán a felkészülés utolsó szakasza megfelelő színvonalon 
történhessen. Az is nagyon fontos, hogy a sport társadalmasítása, amiről megint csak az 
elmúlt húsz évben szólt a politika, amelynek 2000-ben elindult egy folyamata, aztán 2004-ben 
pont az ellenkezőjére váltott, ezt most megint csak sikerült megoldani tavaly év végén, és 
valóban, ahogy azt deklarálta a nemzeti együttműködés kormánya megalakulásakor, a civilek 
kezébe adta a döntési jogosítványokat a sporttámogatások felosztására vonatkozóan. A 
kormány annyit tudott tenni, és a bizottság nevében ezt külön köszönöm, hogy a 2011-es 
költségvetésben egy elég hatékony lobbival, ahogy miniszter úr is említette, sikerült több mint 
50 százalékkal megnövelni a sport támogatásának forrásait, ami különösen egy olyan 
időszakban elismerendő teljesítmény, amikor nagyon komoly elvonásokat kellett, illetve 
költségcsökkentéseket kellett egyéb területeken realizálni.  

De nagyon fontos az emberek sportolási aktivitásának a fokozása. Ebben is számítunk 
a kormány hathatós támogatására, egyszerűen elfogadhatatlan az, hogy az unióban 
sereghajtók legyünk a rendszeres testmozgást végző állampolgárok számát tekintve. Megint 
csak húszéves probléma, és eddig nem talált megoldásra a mindennapos testnevelés kérdése.  

A két dolog szorosan összefügg egymással, hiszen, ha azt akarjuk, hogy a társadalom 
aktivitása megnőjön, éppen ma a bizottsági ülésünk első napirendi pontjában egy nagyon 
érdekes és nagyon hasznos kutatás adatait ismertette meg velünk az előterjesztő, amelyben az 
látszik, hogy jelentős megtakarításokat tud hozni az állam számára az, hogyha a társadalmi 
inaktivitás csökken, az aktivitás pedig erősödik. A mindennapos testneveléssel, ahogy 
miniszter úr említette, első lépésként már szeptembertől a mindennapos kötelező testedzéssel 
meg tudjuk azt alapozni, hogy a gyerekek számára életformává váljon a sportolás és a sport, 
és ennek a hasznosságát ők maguk is lássák.  

Megint csak húszéves probléma, aminek a végére pont kerül, az Puskás Stadion 
átépítése. Ugye most már az elmúlt években évről évre egyre riasztóbb híreket hallunk arról, 
hogy milyen állapotban van a stadion. Ugye most már a nézőtér befogadóképességét 
nagyjából a felére kellett csökkentenünk. Azt gondolom, hogy az a határozott szándék a 
kormány részéről, amely a stadion újjáépítését támogatja és ennek reményeim szerint ebben 
az évben már konkrét bontásban meg is indulhat a megtestesülése, ez megint egy olyan ügy, 
amiről húsz éven keresztül beszéltek, de soha senki nem tudta megoldani. 

És végül nem utolsó sorban, ez már nem is húszéves, ez gyakorlatilag az unió 
megalakulását vagy létrejöttét követő probléma volt, hogy a sportot egyszerűen nem lehetett 
berakni a preferált körbe. Ehhez kellett a Lisszaboni Szerződés módosítása, amely a sportot 
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megkülönböztette a gazdaság egyéb ágazataitól egyébként nagyon helyesen, azt pedig Czene 
Attila államtitkár úrnak külön köszönöm, hogy sikerült azt elérni, nem volt egyszerű, azért a 
híreket olvasva, meg az információkhoz hozzájutva látható volt, hogy nem minden tagország 
gondolkodott egyformán úgy, hogy a sportot valóban külön, a 2014-2020-as akciótervben 
külön támogatott területként kell kezelni, de sikerült a magyar lobbinak érvényesíteni a 
magyar érdekeket, és ezáltal bekerülhetett. Ez is egy történelmi pillanat, ha úgy tetszik. 
Nemcsak az adótámogatás rendszerének kidolgozásában vagyunk éllovasok most már, hanem 
a sport területének a kiemelt, az unió által is kiemelten támogatott sorába történő 
beemelésében is, úgyhogy ezért is engedje meg államtitkár úr, hogy gratuláljak. 

Úgyhogy miniszter úr, nagyon köszönjük ezt a beszámolót, és köszönjük azt az 
áldozatkész munkát, amit kollégáival együtt az elmúlt egy évben elvégzett. Ebből már most 
jelentős profitálás történt meg a sport területén, és olyan dolgok indultak el, melyeknek a 
hatásai már középtávon nagyon jelentősek lehetnek. Képviselőtársaimnak adom meg a szót. 
Két külön szakaszra bontanám a vitát. Az első szakaszban csak kérdéseket kérnék, a második 
szakaszban pedig véleményeket. Így kérem képviselőtársaimat, hogy ennek megfelelően 
kérjenek szót. Önöké a lehetőség.  

Kérdések 

PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Nehéz a kettőt különválasztani, mert 
nyilván a kérdésnek van egy indoklási része is, ezért kérem az elnök úr eltekintését ebben, 
nem fogok a véleményblokkban természetesen szót kérni.  

 
ELNÖK: Ezt akartam kérni képviselő úr, természetesen ezt elfogadom, ha valakinek 

ilyen igénye van, de akkor kérem, hogy egy hozzászólásba tömörítse a véleményét és a 
kérdését. És köszönöm a megértését képviselő úr.  

 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Magam is 

nagy érdeklődéssel hallgattam az egyéves munkáról szóló tájékoztatóját. Annál is inkább, 
mivel a magam részéről őszintén sajnálom, hogy erre most, pont egy olyan időszakban, egy 
olyan helyzetben került sor, amikor a sajtó egy része azt találgatja különböző forrásokra 
hivatkozva, hogy miniszter úr meddig marad a posztján. Ez emberileg nyilván egy kényes 
szituáció. Szívem szerint meg is kérdezném, hogy ön hogy látja ezt a helyzetet, ha nem tartja 
illetlenségnek, és én tulajdonképpen ennek tudom be azt is, miniszter úr eddigi szakmai 
életpályáját, életútját ismerve, hogy az elmúlt egy év értékeléséhez aránytalanul nagyobb 
részben, inkább a felolvasásra hagyatkozott, amelyet a kollégái állítottak össze nyilvánvalóan, 
és nem miniszter úr. Nekem meggyőződésem, hogyha miniszter úr mondta volna az elmúlt 
egy év értékelését, akkor abban nagyobb szerepet kapott volna az elmúlt egy év, és 
kevesebbet a korábbi nyolc év. Differenciáltabb lett volna ez a tájékoztatás, ha nem a 
kollégája által összeállított papírhoz ragaszkodik. Azért is szükségesnek tartom ezt a két 
megjegyzést előzetesen elmondani, mert ellenzéki képviselőként is el kell mondanom, hogy 
bár az elmúlt egy év néhány tekintetben vegyes volt, azt a törekvést azonban, amely a 
minisztérium munkáját jellemezte, hogy több fordítódjon sportra, hogy átláthatóbb legyen a 
sportfinanszírozás, hogy a sportlétesítmények fejlesztésének az előkészítése megtörténjen, 
vagy néhány esetben például olyan döntések visszamenőleges korrekciójára sor kerüljön, 
amelyet a korábbi kormányzati időszakban a válság miatt vagy más szemlélet miatt, de most 
célszerűnek tűnt megváltoztatni, itt a sportolók jutalmazására gondolva, amit miniszter úr is 
említett, vagy például a siketlimpikonok visszamenőleges jutalmazása, ezeket, azt gondolom, 
hogy, el kell ismerni, ezek tisztességes lépések, nagyon tisztességes törekvések. Az is nagyon 
jó, hogy több jut sportra, és azért kezdem ezzel, hogy nehogy azt higgye bárki, hogy ilyen 
ellenzéki csőlátással azt fogom sorolni, hogy mi volt a rossz az elmúlt egy évben. Az elmúlt 
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egy év vegyes volt, de ezeket a törekvéseket, amelyekről szóltam, és majd a kérdéseim is 
irányulnak rá, ezeket – azt gondolom, hogy – el kell ismerni. Még akkor is, hogyha az elmúlt 
8 évben én az MSZP turisztikai szakcsoportját vezettem és nem sporttal foglalkoztam.  

A miniszter úr 2010. május 27-én a meghallgatásában konkrét ígéreteket nem tett, 
viszont kiemelte a mindennapos testnevelés, az egészséges életmód, rendszeres sportolás, 
sportlétesítmény-fejlesztés és az olimpiai felkészülés segítésének a feladatait. Hogy látja 
miniszter úr, hogy az elmúlt egy évet értékelve, mi volt ebből siker, és természetesen, mivel 
egyetlen egy tárca és egyetlen egy ember tevékenységét sem csak a sikerek minősítik, mert 
hát az élet csak ilyen, mi volt, amit kudarcnak értékel az elmúlt időszak története alapján?  

Azt is szeretném megkérdezni, hogy hogyan sikerült megbirkózni ezzel az 
elképesztően nagy tárcához kapcsolódó feladatokkal, hiszen az oktatás, az egészségügy és a 
sport mind-mind olyan kiemelt és fontos terület, hogy ezt még a miniszteri meghallgatás 
során is elmondtuk, hogy nem irigyeljük a miniszter urat, hogy ilyen három jelentős területet 
kell vezetnie, irányítania, amely nyilván a sikerek mellett jelentős gondokat is okoz. Hogy 
látja az elmúlt egy év viszonyrendszerében, hogy jó volt ez így, nem volt jó, megfelelő 
figyelem fordítódott a különböző szakterületekre vagy esetleg célszerűbb lenne egy más 
irányítási rendszert alkalmazni?  

Szóltam arról is, hogy átalakulóban a sportfinanszírozás, és ezt támogatandó az is, 
hogy átláthatóbb legyen, bár itt azért szeretném megjegyezni, hogy néha azt érezzük, hogy a 
sportfinanszírozás átalakításának két olyan iránya van, amiben alaposabban, megfontoltabban 
kéne eljárni. Az egyik az, hogy ezzel azért háttérbe szorulnak a szakági szervezetek. A másik 
pedig az, hogy nagyon nagy figyelem fordul az ön által is említett látványsportágakra, és 
miniszter úr is mondta a beszámolójában, hogy milyen fontos ebben az arányosság. Mi úgy 
érezzük, hogy ez kicsit aránytalan sokszor, a látványsportágak vonatkozásában, a futball 
vonatkozásában, és talán kevesebb figyelem fordul más olyan sportágakra, a röplabdára, a 
kajak-kenura, az úszásra, az öttusára, a vívásra, amelyek ugyanilyen fontosak a magyar sport 
szempontjából.  

És nem tartja-e aránytalannak azt is, hogy miniszterelnök úr döntése alapján 12,5 
milliárd forint megy a debreceni stadionra? Tudjuk, többfunkciós lesz, de hát Debrecennek 
már amúgy is van egy Főnix Csarnoka. Nem az irigység beszél belőlünk természetesen, csak 
úgy érezzük, hogy a sport finanszírozásában aránytalanul nagy területe képvisel a futball, a 
futballakadémiák támogatása, a debreceni stadion felépítése, és emellett aggályos, hogy 
kisebb figyelmet kaphatnak más sikersportágaink. És a parlamentben is megkérdeztük, hogy 
nem tartja-e túlzónak – most is megkérdezném -, hogy egymilliárd forint jut a fogturizmus 
fejlesztésére, amely ugye döntően annak a száz nagyon jól menő, határszélen és Budapesten 
elhelyezendő fogászati intézménynek nyújt elsősorban segítséget. És most ide sem keverném 
azt, amit a sajtó írt, hogy a miniszterelnök házi fogorvosa által létrehozott cég kapta ezt a 
pénzt, mert tudom, hogy nem zárult le, nyilván ennek nincs alapja sem, akkor sem persze, 
hogyha nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél. De ezt csak azért kérdezném meg, mert van 
más nagyon fontos ág is, a gyógy-egészségturizmus például, ott is nagyon örülnének, 
gondolom, egy ekkora összegnek, ha megkapnák a gyógy-egészségturizmus marketingjére.  

A harmadik terület a sportlétesítmények fejlesztése, az elnök úr is említette, tényleg itt 
vannak olyan hosszú évek óta húzódó feladatok, amelyek nagyon pozitívak, és – azt 
gondolom, hogy ellenzék és kormánypárt részéről - egyöntetű támogatást élveznek. 
Különösen örültem annak a sajtóhírnek, amely június 3-án jelent meg, és amelynek keretében 
arról szól, hogy megújulnak a budapesti sportuszodák, olimpiai központok, a Hajós Alfréd, a 
Szécsi Tamás, a Császár, Komjádi uszoda, most a 2014-es női és férfi vízilabda Európa-
bajnokságra készülve, amely szintén egy siker Magyarország számára.  

Itt azt szeretném kérdezni, hogy az Európa-bajnokságra való felkészülés során lesz-e 
lehetőség arra, hogy nemcsak Budapest-centrikus lesz ez a felkészülés, hanem netán vidéki 
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helyszínt is be lehet ebbe kapcsolni. Mondom ezt azért is, most már Czene Attila államtitkár 
úr figyel, és tudja, hogy mit fogok kérdezni, mert itt van például a kiváló adottságokkal 
rendelkező fűzfői uszoda, ahol maga a vízilabda és az úszó válogatott is többször rendezi a 
felkészülési táborát. Ez, azt gondolom, hogy a vidék legkorszerűbb uszodája, sajnos elég 
rossz állapotban, hogy benne lehet-e a felújítandók körében ez az uszoda is, annál is inkább, 
mert kicsit összekapcsolva némi lokálpatriotizmussal, a Balaton környéke az egyik 
legfontosabb turisztikai célpontunk is, nagyon jó lenne, hogyha a versenyek egy részéből oda 
is juthatna ugyanúgy, ahogy az EU-elnökség idején Füred is az egyik kiemelt célpont volt.  

És végül az utolsó kérdésem, és köszönöm megtisztelő figyelmét, hogy a 
minisztériumnak nagyon fontos feladatai vannak az érdekegyeztetésben, az ágazati 
érdekegyeztetésben, hiszen önökhöz tartozik az idősügyi tanácstól kezdve az ágazati 
párbeszéd bizottságig, nagyon sok ilyen civil érdekegyeztetést tömörítő fórum, hogy hogy 
ítéli meg, milyen volt az elmúlt időszakban ezeknek a szervezeteknek a munkája és a 
minisztériumon belül való kapcsolata, egyáltalán a civil érdekegyeztetés. Köszönöm, 
miniszter úr, és tisztelettel várom a válaszát.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A következő kérdező Kovács Péter.  
  
KOVÁCS PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm a miniszter urat 

a mai meghallgatáson, és bár én csak önmagában egy kérdést szerettem volna feltenni, de én 
is élek azzal a lehetőséggel mint Pál képviselő úr, hogy akkor hozzá is szólok, de leginkább 
nem miniszter úrnak az elmondottaihoz, hanem Pál képviselő úr elmondottaihoz, mert én azt 
gondolom, hogy pont ellenkezőképpen történt, mint ahogy itt az előbb interpretálta. Tehát 
nem arról van szó, a miniszter úr szerintem nagyon visszafogott volt az elmúlt nyolc év 
bírálatával ahhoz képest, amilyen hibák elkövetésre kerültek abban az időszakban. Az 
előadásában összesen 4 mondatot mondott erről, ahhoz képest, hogy az összes többi mondata 
arról szólt, hogy az elmúlt egy évben mi történt. Másképp értékeljük. Lehet, hogy ez az 
ellenzékiség-kormánypártiságból adódik, de szerintem inkább a tárgyilagosságot kellene 
figyelembe venni, sport területén szerintem a miniszter úrnak, illetve az államtitkárságnak az 
elmúlt egy éves tevékenysége nem vegyes, hanem sikertörténet. Az összes olyan hibát, amit 
elkövettek az elődei, azokat kiküszöbölték. Ilyen volt a finanszírozásnak az alacsony volta, a 
legkisebb szám, amit hallottunk, amivel emelkedett a különböző résznek a finanszírozása, az 
25 százalék volt, tehát egynegyedével pluszban megemelték az összes finanszírozást, a 
legkevesebb volt, ahol duplájára emelkedett ez, vagy legalább 50 százalékával. 

Aztán ugyanez az apró probléma volt a korábbi olimpiai felkészülések elégtelen 
finanszírozásával, illetve a finanszírozás elégtelen rendszerével. Ezek kiküszöbölésre 
kerültek. Ugyanígy mint hallottuk, húszéves probléma, sőt régebbi probléma a mindennapos 
testnevelés, a Puskás Stadion felújításának megkezdése, tehát azért számos olyan dolog 
történt, amire nehéz még ellenzéki képviselőként is azt mondani, hogy vegyes lenne ez a 
dolog.  

De hadd térjek rá arra, amit kérdezni szerettem volna, és itt a sportlétesítmények 
infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatban kérdezném a miniszter urat. Mindannyian tudjuk, 
hogy ahhoz, hogy valaki sikeresen sportoljon, ahhoz három dologra van szükség. Arra, hogy 
megfelelő embertömeg legyen, aki szeretne sportolni, illetve ahhoz, hogy legyen helyszín, 
ahol sportolni lehessen. Ez a tömegsport számára is fontos, illetve fontos még a harmadik, 
ami a versenysport számára igen fontos, hogy megfelelő szakemberek foglalkozzanak azokkal 
a sportolni kívánó emberekkel. Én leginkább ebből a háromból a középsőre kérdeznék rá, az 
infrastruktúrára. Mint hallottam az előadásából is, a közel nyolcezer sportlétesítménynek nagy 
része önkormányzati kezelésben van. Erről kérdeznék egyet, hogy ezen a belügyminisztériumi 
másfél vagy 1,1 milliárdos támogatáson felül a jövőben terveznek-e hasonló támogatásokat, 
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hogy az önkormányzatok számára legyen sportinfrastruktúra-fejlesztésre pénz. Illetve, ami 
engem személy szerint nagyon izgat, hogy a Puskás Stadion átalakítása mikor kezdődik és 
várhatóan mikorra fejeződik be és annak milyen fajta hozadéka lesz, mennyi ülőhely lesz, és 
egyáltalán mi az, ami átalakításra kerül. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Szilágyi alelnök úr kért szót, öné a szó. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Akkor én is először Pál 

Béla képviselő úrra reagálnék, hogy azt mondta, hogy miniszter úr nem foglalkozott volna 
ennyit az elmúlt időszakkal, ha nem papírból olvassa és ő állítja össze a kérdéseket. Hát 
szerintem én meg pont az egyik legnagyobb hibájának ezt rovom fel a minisztériumnak, hogy 
nem foglalkozott kellőképpen az elmúlt időszak kérdéseivel. Kérdezem először is, hogy hol 
tart az elszámoltatás a sportot érintő kérdésekben. Gondolok itt jó pár ügyre. Tehát 
megkérdezném miniszter úrtól, és az ön véleményére volnék kíváncsi, hogy például mi a 
véleménye a 2010-es úszó EB-ről és a Gyárfás Tamás-féle ügyről, ahol engem meglepett, de 
hátha a miniszter úr több információval tud szolgálni, hogy mi történt az alatt az öt nap alatt, 
amikor Budai Gyula azt kérte, hogy ne fizessék ki az úszószövetségnek a támogatásukat, majd 
utána rá öt napra pedig már a sportállamtitkárság teljes mellszélességgel támogatta Gyárfás 
Tamást és az új főtitkárt, hátha ön tud erről valami fontosabbat elmondani nekünk.  

Aztán utána említette a miniszter úr, hogy a szocialista kormány egyik legnagyobb 
hibája volt, én egyetértek önnel, amikor megszüntette a sportminisztériumi képviseletét, és 
hogy kiemelt stratégiai ágazatként kezeli a kormány a sportot. Ugye már amikor az ön első 
meghallgatása volt itt, akkor is kifejeztem abbéli véleményemet, hogy vajon milyen lesz ez a 
csúcsminisztérium, mennyire tudja ellátni a feladatát három ilyen fontos területen. Tehát 
szeretném kérdezni, hogy ön milyennek ítéli meg az elmúlt egy évet, és főleg itt a sport 
területén mennyire tudta a minisztérium ellátni azt a feladatot, hogy a sport érdekeit 
képviselje. Hiszen mondta, hogy fontos átszervezések voltak, több mint 30 milliárd forintból 
gazdálkodhat, vagyis ennyit juttattak a sportnak, ön még mindig úgy látja-e mint egy évvel 
ezelőtt, hogy megfelelő-e a sportnak csak államtitkári szinten való kezelése? Tehát megfelelő 
hangsúlyt kap-e ezzel a sport?  

Aztán mondta miniszter úr a köztestületek szerepének a visszaadását. Azt szeretném itt 
is kérdezni, és az ön saját véleményére lennék kíváncsi, hogy mi a véleménye a köztestületek 
rendszerének tervezett átalakításáról.  

Aztán ugye, említette a mindennapos testnevelés kérdését. Ha ilyen fontosnak tartja a 
miniszter úr, akkor azt szeretném megkérdezni, hogy az elmúlt időszakban miért nem 
hallottunk ebben a témában öntől megnyilatkozásokat, tehát, hogy miért nem kicsit 
hangsúlyosabban próbált ebbe a témába beszállni a mindennapos testnevelés érdekében, és itt 
rögtön jön a következő kérdés, hogy szándékozik-e megnyilvánulni a jövőben 
sportkérdésekben is.  

Még egyetlen egy dologra szintén kíváncsi lennék, mondta, hogy a mindennapos 
kötelező testmozgást fogjuk bevezetni az iskolákban. Kíváncsi lennék az ön véleményére, 
hogy egy vidéki iskolában hogyan képzeli el ennek a gyakorlati megvalósítását. Hiszen 
hallhattunk már itt lovaglástól kezdve különböző délutáni kötelező úszásórákig mindent. Hát 
kíváncsi leszek, hogy ahol mondjuk 50-60 km-es körzetben nincs egy uszoda sem, ott hogy 
képzeli el a délutáni úszásoktatás kérdését.  

Még egy kérdés: volt-e olyan döntés a kormányüléseken sportot illetően, amivel nem 
értett egyet, amivel vitatkozott a sport érdekében? És az utolsó, miniszter úr hozta ide, amikor 
említette a kultúra szerepét, hogy mennyire fontos, hogy példát mutasson a kultúra, az elmúlt 
egy évben azt lehet mondani, a miniszter úrnak az egyik legnagyobb visszhangot kiváltó 
ténykedése Alföldi Róberttel kapcsolatos volt, amikor is mondta, hogy megnézte Az ember 
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tragédiáját, és nem botrányos, hanem érdekes és újszerű, majd továbbra is meghagyta Alföldi 
Róbertet a posztján. Mennyire volt ez miniszter úr döntése, és mennyire volt esetleg egy hátsó 
támogatásnak az eredménye, bárhonnan? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Törő Gábor kért szót. 
 
TÖRŐ GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Talán két hete járt nálunk Czene 

államtitkár úr, és beszámolt arról, hogy milyen küzdelmet folytattak Brüsszelben, hogy a 
látványsportokkal kapcsolatos adótörvények módosítása területén sikeres tárgyalásokat 
folytattak és ezúttal is szeretnék ehhez gratulálni, és ígérem a miniszter úrnak, hogy én nem a 
rossz állapotban lévő legkorszerűbb uszodákhoz kívánok hozzászólni, hanem inkább az 
európai uniós források területén szeretném megkérdezni, hogy milyen lehetőséget lát további 
európai uniós források bevonására, illetve történt-e e területen forrásbővülés. A tárgyalások 
során, ha még ilyen zajlik, akkor meddig tudunk a legszéléig elmenni, hogy minél több forrást 
tudjunk ebbe bevonni? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Varga László képviselő úr kért szót. Öné a 

szó.  
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót. Igyekszem figyelni a kérdő 

hangsúlyokra egyes témakörök végén, és igyekszem rövid lenni, hiszen olyan kérdéseket is 
fogok érinteni a miniszteri meghallgatáson, amiket nyilvános sport bizottsági üléseken 
sokszor szóba hozunk. 

Én egy alapgondolattal kezdeném, ami megragadta a gondolatvilágomat. Beszélt a 
sport és a rendszerváltás viszonyáról, illetve a sportirányítás, a sportélet területén 
tapasztalható elmaradásról, magyarán, hogy nem történt meg ebben a tekintetben a 
rendszerváltás. Én folytatnám ezt a gondolatmenetet, és csak az elején politizálnék egy kicsit. 
1998 és 2002 között nyilván millió lehetőség lett volna sok szemléletbeli változásra, sok 
tekintetben arra futotta, hogy a klubelnökök változtak egyes labdarúgó csapatok élén vagy a 
sportpolitikában. Én azt hiszem, hogy káros az, hogyha a politika túlzottan ráül a sportra. De 
nem kivétel ez alól az elmúlt húsz év, csak ezt akarom mondani, semmiképpen sem. Egyetlen 
jobboldali kormányzás sem.  

Ha azt mondja, hogy mindenképpen rendszerváltásra van szükség, és itt el kell 
választani bizonyos dolgokat, akkor mit gondol arról, hogy sok sportegyesület élén egyébként 
profi hivatásos politikusok ülnek ebben a pillanatban. Ezt jó folyamatnak tartja-e?  

Ha kiemelte azt, hogy olimpiai sportközpontok támogatása kiemelten fontos az állam 
részéről és el kell dönteni azt, hogy mi az a kiemelten fontos állami feladat, amit támogatni 
kell, melyek ezek a létesítmények, akkor belevág-e vagy terveznek-e belevágni abba a 
munkába, ami arról szól, hogy egyes klubok állami sportlétesítményekben, állami 
támogatással tudnak működni, gyakorlatilag minimális bérleti díjat vagy semmit sem fizetnek, 
míg másoknak ez nem adatik meg. Terveznek-e ebben a kérdésben is rendet tenni? Ez 
szerintem egy nagyon komoly lépés lenne a sport életében a rendszerváltásra.  

Egy hete is volt bizottsági ülésünk, ott a BMSK-ról beszéltünk sokat. Én ezt a holding 
jellegű működést jónak tartom, és támogatom. Ezt elmondtam akkor is. Én sem csak 
csőlátással szeretnék beszélni, elmondom, hogy mi a problémám, de elmondom azt is, amit 
jónak tartok. Itt vannak források, amik megtakaríthatóak valóban, és egy racionálisabb 
működtetést tesz lehetővé az állami sportlétesítmények tekintetében, ez jó ügy.  

Az elnök úr említette az 50 százalékkal növekvő forrásokat. Volt írásbeli kérdés annak 
kapcsán, hogy a zárolások itt a sport területén egyébként a 2011-es költségvetésben bővülő 
forrásokat mennyire érintették pontosan. Nem egy egzakt választ kaptunk rá, csak azért 
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kérdezném, hogy érintették-e, hogy érintették ezeket a forrásokat, illetve ha már ilyen nagy 
számokat használunk, akkor a sport célú forrásokba beleértik-e a debreceni 
stadionberuházásnak a vonatkozó évre vonatkozó részét, merthogy elhangzott, hogy valóban 
forrásbővülés volt az eredeti költségvetésben, de egyébként elnök úr szavait használom, 
máshol nagyon komoly elvonások találhatók. Már-már majdnem a megszorítás szót használta 
az elnök úr, nyilván azt nem lehet, én ezt tudom, úgyhogy nem is térnék ki itt egyéb politikai 
kérdésekre, hogy az egykulcsos adó mit okozott, de azt azért elmondanám, hogy ha van ez a 
debreceni stadionforrás, amit sokat vitattunk, merthogy még egyszer elmondanám, hogy 
nyolcadakkora összegből is építettek már fel fedett labdarúgó lelátót, stadiont, egy székre 
arányosítva Magyarországon, tudom, hogy ebben nemcsak a stadion van benne, a környezete 
is, nyilván ez is sokaknak irritáló lehet, hogy valahová jut ennyi forrás, van, aki meg még 
abban sem lehet biztos, hogy TAO-kedvezményből tud egyébként infrastruktúrát fejleszteni, 
szóval az a lényeg, hogy támogatja-e majd az üzemeltetését az állam ennek a 
sportlétesítménynek. Illetve, hogy fizet-e majd, ha ez mindenképpen állami kézben marad és 
hogy állami kérdésről van szó, akkor fizet-e majd az itt sportoló klub a 
létesítményhasználatért.  

Ez is szerintem a sportélet rendszerváltásának a része legyen. Például, ha egy új 
létesítményben gondolkodunk, akár vidéken is, ami persze nem feltétlenül nemzetpolitikai 
cél, hanem egy klub cél, amiről lehet nyilván vitázni, hogy mennyiben kell ehhez állami 
szerepvállalás, akkor egyébként ezt hogy fogjuk üzemeltetni, ez például egy szemléletbeli 
kérdés.  

Szóba került a Puskás Stadion, ez még egy hete is egy komoly kérdés volt, ugye akkor 
én rákérdeztem, hogy fel lehet-e újítani legalább annyira, hogy a nézőszám megfelelő legyen. 
Azóta kiderült, hogy távlatos tervek vannak, bontás, és új stadion. Szeretném, ha a 
Sportbizottság aktívan részt vehetne abban, hogy ez milyen minőségű és milyen normáknak 
megfelelő stadion legyen. Nyilván vagy az UEFA ötcsillagos minősítés szempontjából 
megfelelőnek kéne lennie, vagy olyanra bővíthetőnek kéne lennie szerintem, és adódik a 
kérdés, hogyha ez így van és bontásról van szó, és nem arról, hogy mondjuk megmarad 
atlétikai létesítményként az alsó karéjjal a jelenlegi Puskás, akkor az atlétikai szövetség erről 
mit gondol. Ez itt felmerült bennem, nyilván a legkomolyabb létesítmény atlétikai versenyek 
szempontjából. Ez ma Magyarországon nyilván adódhat számukra kérdésként, hogy hogy 
sportolhatnak tovább.  

Az egycsatornás finanszírozásra nagyon gyorsan. Ezt a vitát is sokszor lefolytattuk, 
volt egy nyílt nap vagy egy társadalmi vita a felsőházi teremben néhány hete. Én azt érzem, 
hogy ott azért nem volt egyöntetű a támogatása ennek az egycsatornás rendszernek. Nem 
olimpiai és olimpiai versenysportágak között is lehet konfliktus, versenysportágak és 
szabadidősportok között is lehet konfliktus. Monspart Sarolta mondta ezen a rendezvényen és 
utána is interjúkban, hogy lehet itt nagy állami népi együttes és kamarazenekar, hogyha zenei 
hasonlatot mondanék, tehát egyfajta kétcsatornás finanszírozásra tett ő javaslatot. Mennyire 
találhat bizonyos aspektusban nyitott fülekre ez a kérdés, hogy állnak ebben a tekintetben? 
Nyilván még beterjesztett anyag nincsen, szerintem figyeljünk oda a szabadidősport 
véleményére is ebben a tekintetben. 

TAO-kedvezmény, és akkor itt javaslatom lenne nagyon röviden. Sokan sikerként élik 
meg azt, hogy mit sikerült TAO-kedvezmény tekintetében elérni az Európai Bizottságnál. Mi 
elmondtuk akkor is, hogy jó lett volna előzetesen egyeztetni, sok vitánk van, de ennek a 
kérdésnek a kapcsán elmondtam, hogy munkabéke volt ebben a tekintetben. Tehát a 
társaságiadó-kedvezmény ügyében nem hallhattak szerintem engem politizálni a 
képviselőtársaim a bizottságban, talán hétfőn, de egyébként korábban nem. Sokkal szűkebb 
körben lehetett elfogadtatni azt, amit el lehetett. Működésre nem lehet fordítani, illetve 
infrastruktúrafejlesztésre mi nem tudjuk, na akkor most kitoltam ezt a kérdést kapufára. De ha 
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szűkebb a kör, akkoriban húszmilliárd forint körüli lehetséges igénybevételről beszéltek. 
Nyilvánvalóan akkor az egy kisebb összeg ebben a formában, tehát azt javasolnám, hogy 
akkor térjünk vissza arra a kérdésre, amiről egy éve beszéltünk, hogy akkor másik oldalon 
hogy tudjuk ezt bővíteni. Tehát az a javaslatunk, hogy ne csak az öt látványcsapat-sportágra, 
hanem legalább az olimpiai sportágakra terjesszük ki akkor a társaságiadó-kedvezmény 
lehetőségét. Ez egyébként, ha már az egycsatornás finanszírozás mellett kardoskodnak, és ez 
maradni is fog, nyilván nincsenek illúzióim, vélhetően így fog alakulni a jogszabályi 
környezet, akkor egy jó lehetőség arra, hogy a civil szféra, amiről sokat beszélnek, vagy azok, 
akiknek a gyerekük mondjuk éppen kajakozni jár vagy kendózni vagy bármilyen más olimpiai 
sportágat mondhatnék, mondjuk a röplabda, ami kimaradt ebből az öt látványcsapat-
sportágból, szóval az ő családjuk, az ő támogatóik, az ő környezetük, ha cégek találhatók 
ebben, ott tudjon támogatást kifejteni, tehát, hogy a civil társadalom döntsön arról inkább, 
hogy milyen forrásokat von be ebben a tekintetben.  

Utolsónak és akkor tényleg röviden, mert mindig sokat kérdezek, és ezzel nagyon 
irritálom a kormánypárti képviselőket, és ezt igazán nem szeretném, de itt a mindennapos 
testnevelés kapcsán, hogy mit takar fogalmilag a mindennapos testmozgás, amit mondott, 
hogy egyelőre csak erről van szó, tehát ezt hogy képzeljük el? Órai keretek között, csak éppen 
nem tornateremben vagy nem testnevelő tanár által vagy kicsit felállunk a szünetben és 
mozgunk, szóval hogy mit takar ez? Tényleg ezt is az építő szándék kérdezteti meg velem. 
Ennyit és igyekszem nem kérdezni a második körben. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Vincze László képviselő úr kért szót. 
 
VINCZE LÁSZLÓ MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Úr! 

Kedves Képviselőtársaim! Először engedjék meg, hogy nagyon röviden, picit dióhéjban 
reagáljak a Varga képviselő úr által mondottakra. Én úgy gondolom, hogy egy tanácskozáson 
ültünk, de valószínű, hogy másképp értelmeztük az ott elhangzottakat. A sportág ott lévő 
képviselői az egycsatornás finanszírozást üdvözölték, üdvözölték azt a lehetőséget, hogy az 
előzőleg tőről metszett finanszírozási dolog, amit önök valóban megkurtítottak a 
sportminisztérium eltörlését követően az előző 8 évben, ez most megduplázódni látszik. 
Üdvözölték. Én ezt az értelmezést vontam le még a Monspart Sarolta által elmondottakból is. 
De nem ezzel akarok foglalkozni. Leszögezve: sportból éltek abban az időszakban az akkori 
irányítók, vezetők, most meg én úgy érzékelem, hogy a sportért élnek és élünk itt, akik úgy 
gondoljuk, hogy nagyon fontos sok minden, többek közt a mindennapos testnevelés, és én 
most ezzel akarok egy picit foglalkozni, illetve kérdezném tisztelt miniszter urat, hogy hogyan 
valósul meg a koordináció, hiszen gondolom és vélelmezem, hogy van koordináció a 
sportállamtitkárság és kell hogy legyen koordinációja az oktatási államtitkárság felé, de akár 
még az egészségügyi ágazat irányába is, hiszen az, hogy az egészség megalapozása, 
megszilárdítása, a mozgás megszerettetése és ezáltal a későbbi sportolási lehetőségek 
megteremtése akár a versenysportnak egy gyökérszála is lehet a mindennapos. De a 
tömegsportnak, a diáksportnak mindenképpen. Nagyon-nagyon fontos. Hogyan alakul ez a 
koordináció? Arra már választ kaptam, hogy ’12-től vezetik be felmenő rendszerben. Ez 
higgyék el képviselőtársaim, nagyon nagy dolog. Csináltuk ezt a ’80-as években, aztán a 
rendszerváltásra elhalt, akkor újra, 2000 körül próbáltuk ezt újra feleleveníteni, és az akkori 
Orbán-kormánybeli tapasztalatok alapján úgy ítéltük meg, és úgy ítéli meg a parlamentnek ez 
a része, de úgy érzem, hogy talán minden képviselő, hogy ennek a fontossága óriási, erre 
áldozni kell, áldoz rá nemcsak a tárca, a parlament, a költségvetés is, és ez nagyon-nagyon 
nagy dolog, és ezt nagyon jó néven veszik vidéken is, még ott is, ahol esetleg csak kultúrházi 
tornaszoba áll rendelkezésre. 
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A feltételrendszerről. Én emlékszem, amikor a rendszerváltáskor Antall József néhai 
miniszterelnök úr meghirdette az ezer tornatermet. Na nem lett belőle, csak néhány száz, de 
volt egy ilyen elképzelés, amit végig lehetett csinálni. Most hogyan állunk ennek a dolgában? 
Tudom, hogy létesítményes elképzelésekről, annak megvalósításáról van szó, de esetleg, ha 
valami ütemezésről vagy egyebekről lehetne hallani konkrétumot is, azt megköszönném. 
Köszönöm a figyelmét. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Horváth András képviselő úr!  
 
HORVÁTH ANDRÁS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én örömmel 

hallgattam miniszter úr beszámolójában, hogy mennyivel több jutott sportra, számomra ez azt 
is mutatja, hogy azért az elmúlt 8 év szocialista kormányai nem hagyták mégsem olyan rossz 
állapotban ezt az országot. Hiszen volt miből sokkal többet adni a sportnak. Itt a 
beszámolóban én azt gondolom, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektettünk és a vitában is 
egyébként a versenysportokra, az élsportra, ezek támogatására, és ezt én is nagyon fontosnak 
és támogatandónak tartom, azonban nagyon keveset hallunk a diáksportról, a tömegsportról, 
hiszen én azt hiszem, hogy az élsport alapja az lenne, hogy a mai gyerekek többet 
mozogjanak,azt szeretném egyszer megkérdezni, hogy ezzel kapcsolatban mi miniszter úr 
véleménye, milyen új lehetőségeket lát, hiszen a minisztérium tevékenységi körei közt vagy 
miniszter úr feladatai közt ott van, hogy koncepciót dolgoznak ki a családok sportjára, a nők 
sportjára, hiszen a gyerekek, a diákok, a családdal, a szülőkkel, ha együtt mozognának, akkor 
szerintem ezzel előbbre tudnánk jutni. Kérdezném, hogy milyen támogatások várhatók 
lakótelepi sportpályák, városon belüli, olyan kis létesítmények támogatására, fejlesztésére, 
amik azt szolgálhatnák, hogy a gyerekek délután a szabadidejükben ne a plázákban lógjanak, 
hanem ne adj isten, lemenjenek, és valamiféle sporttevékenységgel üssék el az idejüket.  

Elhangzott, hogy mennyire fontos a tanuszodák létrejötte. Az elmúlt években több 
tanuszoda épült kis vidéki településeken, kistérségi központokban, azonban az ott lévő 
önkormányzatok ma ezek működtetését nagyon nagy nehézségek árán vagy egyáltalán nem 
tudják megoldani. Kérdezem, hogy a sportállamtitkárság, illetve a kormány milyen olyan 
támogatási rendszerben gondolkodik, ha gondolkodik, ami ezeknek a működtetését segítené 
az önkormányzatok részére. 

És az utolsó kérdésem, illetve kérésem a bizottság tagjaihoz is: ma délután fogja 
tárgyalni a Ház általános vitában a termékdíj törvényt. Ebben a termékdíj törvényben szerepel 
az is, hogy a sporteszközökre, sportoláshoz alkalmas eszközökre termékdíjat fog kivetni a 
kormány eszerint, vagy az előterjesztő javasolja-e a sporteszközök termékdíjjal való 
megadóztatását. Én be fogok nyújtani ma ehhez egy módosító javaslatot, hogy a 
sporteszközök kerüljenek ki ebből a körből, és szeretném kérni fideszes képviselőtársaimat is, 
hiszen azért a bizottság napi munkájában nálunk inkább a szakmaiság és nem a politikai 
villongás a jellemző, hogy támogassák ezt a módosító javaslatomat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük, képviselő úr. Hadházy Sándor jelentkezett szólásra. Kérdezem, 

hogy van-e még valaki, aki szót kér. Van még, Hoffman képviselő úr. Utána lezárnám a 
vitának ezt a szakaszát, és miniszter úrnak adnám meg a szót a válaszokra. 

 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! 

Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen ezt a rendkívül tömör és korrekt tájékoztatást, amit az 
elmúlt egy év elvégzett munkájáról tartott miniszter úr. Számomra a sport elsősorban azért 
fontos, mert a lakosság, az emberek egészségi állapotának a megőrzését nagymértékben 
elősegíti, és ennek számos aspektusa van, része van, ilyen például az, hogy a gazdaságra is 
pozitív hatással van. Hiszen egyáltalán nem közömbös az, hogy az emberek milyen testi és 
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lelki állapotban tudnak részt venni a munkában, mennyi napot töltenek táppénzen, és ez – azt 
gondolom, hogy – a nemzeti jövedelemmel szoros összefüggésben van. De nyilvánvalóan 
vannak más vonatkozásai is.  

Az egy rendkívül pozitív dolog számomra, hogy a bizottsági és a kormányzati munka 
szinte teljes összhangban folyt az elmúlt időszakban, és ennek az alapját lényegében a 
kormányprogram rakta le, ennek mentén sikerült egy nagyon komoly munkát elvégezni.  

Ami a tájékoztatásból számomra fontos, és szeretnék további információt kérni a 
miniszter úrtól, hogy a sportegészségügyi háttér megteremtése kifejezés alatt mit ért ön, 
milyen lépések történtek, milyen lépések várhatók és különösen szeretném azt megtudni, hogy 
a Sportkórház területén milyen előrelépés várható a közeljövőben.  

Szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy a mindennapos testmozgás, testnevelés az 
alapfokú oktatást érinti, ugyanakkor az látható, hogy a középiskolában, illetve a 
felsőoktatásban teljes egészében megváltozik a tanulók életvitele, és gyakorlatilag 
elszakadnak a sportolástól. A kérdésem az, hogy milyen lépéseket kíván tenni a kormányzat a 
államtitkárság annak érdekében, hogy ne csak az alapfokú oktatás területén, hanem a közép- 
és felsőoktatás területén is a sportolás nagyobb hangsúlyt kaphasson. 

Miniszter úr említette azt, hogy az országban közel nyolcezer sportlétesítmény van, és 
ezeknek a túlnyomó többsége önkormányzati tulajdonban, fenntartásban van jelen pillanatban, 
ennek tükrében mindenképpen fontos volna egy szorosabb együttműködés kialakítása az 
önkormányzatokkal mint fenntartókkal. A kérdés tehát az, hogy milyen lépéseket kíván tenni 
a kormányzat annak érdekében, hogy a sportlétesítmények fenntartói egy jó együttműködést 
alakítsanak ki a sportegyesületekkel, a sportolókkal és a kormányzattal.  

Rendkívül tanulságos volt számomra az, ahogy a jelenlegi képviselők próbálták az 
elmúlt nyolc esztendő folyamatait pozitív fényben feltüntetni. Én azt gondolom, hogy ezt a 
kísérletet abba kéne végre hagyni, mert mindenki tisztában van most már az elmúlt nyolc év 
eredményeivel. 

Tisztelt Miniszter Úr! Én úgy gondolom, hogy például az előző napirendi pont során is 
láttunk egy nagyon tanulságos elemzést arról, hogy a mozgás és az egészségügyi állapot 
milyen összefüggést mutat. Kérdésem az, hogy a minisztérium kíván-e ezzel a résszel 
foglalkozni, kívánja-e azt megvizsgálni, hogy a sportolásra fordított kormányzati, állami 
források milyen társadalmi hasznossággal bírnak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tapolczai Gergely képviselő úr következik. 
 
DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): (Hozzászólását jelnyelvi tolmács fordítja.) 

Köszönöm szépen a szót. És köszönöm ezt a tartalmas beszámolót a miniszter úr részéről. 
Nem hangzott el a beszámolóban, de nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy a 2009-es 
siketlimpiai ügy végre rendeződött, és a siketlimpián érmet szerzett sportolóknak, akik 
reklámszatyrokat kaptak eredményük elismeréseként, peres eljárás indult és 2010 
decemberében ez az eljárás lezárult egy bírósági ítélettel, és ez alapján a mostani kormány, 
államtitkárság nagyon pozitívan intézte ezt az ügyet, 500 millió forintot különítettek el erre a 
célra, és nagyon szeretném megköszönni ezúton is ezt. És ezzel kapcsolatos a kérdésem is, 
hogy mikorra várható ennek az ügynek a teljes lezárása.  

A másik kérdésem az lenne, az inkább gyakorlati kérdés, hogy az elmúlt években 
megszokottá vált már, hogy csúsznak a támogatások a sportszervezetek felé, ebben az évben 
ez hogyan alakul. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Hoffman Pál képviselő úr jelentkezett 

utolsóként a vélemények és kérdések szakaszában.  
 



- 26 - 

HOFFMAN PÁL (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! 
Én a PPP-programokkal kapcsolatban szeretnék néhány gondolatot mondani, mert azt 
gondolom, hogy nem kap elég hangsúlyt a sport épülő programok bukása. Azt gondolom, 
érdemes beszélni arról, hogy az MSZP-kormány által felvállalt vagy megtervezett program 
során kilenc sportcsarnok tervezése, beruházása volt előkészítve, ebből egy valósult meg, ez 
az egy sajnos költségvetési gondokkal is küzd. 52 kistérségi tanuszodát terveztek, ebből 18-
nak a vizsgálata folyik, tehát érdemes arról beszélni, hogy ezek a beruházások az MSZP által 
létrehozott rendszerben kétszer-háromszor többe kerültek, mint indokolt lett volna, és ezért 
kicsit furcsállom is ezt az elvárásként megfogalmazott támogatási igényt a kistérségi uszodák 
működtetése esetében. Szeretném kérdezni a miniszter urat, hogy milyen módon folynak bele 
a sportlétesítmények, a PPP-rendszerben épített sportlétesítmények vizsgálatába, és hogy 
ennek kapcsán az új szerződésekre milyen elképzelések vannak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Miniszter úr, a téma fontosságára látható 

jelzés, hogy minden képviselőtársam szinten hozzászólt, illetve kérdést intézett önhöz. 
Megkérem akkor most arra, hogy a feltett kérdésekre adjon választ a bizottság tagjainak. Öné 
a szó, miniszter úr!  

Dr. Réthelyi Miklós válaszadása 

DR. RÉTHELYI MIKLÓS nemzeti erőforrás miniszter: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Asszony, Képviselő Urak! 

Elsősorban köszönöm szépen az érdeklődést, a hozzászólást, a kérdéseket. Igyekeztem 
jegyzetelni. Pál Béla képviselő úr említette, hogy nem a legszerencsésebb időpontban kerül 
sor erre a meghallgatásra, mert az újságok az én helyzetem bizonytalanságáról írnak. Kérem, 
hogy fogadja el azt, hogy most itt vagyok, és holnap is tervezem, hogy bejövök a 
minisztériumba, és vezetem a minisztériumot tovább, és én is azon vagyok, hogy a 
bizonytalanság, amit a sajtó most már tényleg napok óta traktál, az megnyugtató módon 
intéződjön el. Ennek minden alapja megvan. Tehát a minisztérium vezetését továbbra is 
tervezem, és úgy látom, hogy erre az a megbízás, amit egy évvel ezelőtt kaptam, annak a 
tartalma továbbra is fennáll.  

Az elmúlt évben milyen volt a minisztérium, illetve, hogy jó volt-e így a 
minisztériumnak ez a helyzet, elhangzott, hogy ugye, a sportügyek csak államtitkársági 
szinten vannak képviselve. A másik négy tárca is államtitkársági szinten van képviselve, tehát 
az egészségügy, az oktatás, a szociális, a kulturális is, és éppen az európai uniós elnökségi 
félév bizonyította azt, hogy itt az államtitkárok a maguk területén nagyon nagy súllyal 
szerepelnek, európai kérdésekben teljes súllyal, mert Czene Attila államtitkár úr is abban a 
bizottságban, abban a formációban oktatás, kultúra, ifjúság és sport, abban a sportterületnek 
az ura volt. Neki kellett lényegében miniszterként miniszteri helyet betöltve, és feladatot 
megvalósítva tárgyalni 26 ország megfelelő képviselőivel, irányítani a munkacsoportok 
ülését, és kezdeni ebben az esetben egy teljesen új fejezetet az európai uniós elnökségeknek a 
történetében, mert erre még csak minta sem volt. Én, aki egy másik területen képviseltem a 
kormányt, legalább el tudtam menni az előző félévek során, és egy kicsit körül tudtam nézni, 
hogy mások ezt hogy csinálják, mi lesz a feladat.  

Úgyhogy az, hogy ebben a minisztériumban a feladatok és az ágazatok élén 
államtitkárok vannak, ez nem jelenti azt, hogy teljes felelősséggel és lényegében hatáskörrel 
végzik a munkájukat. Könnyebbséget jelent az, és a kormányprogram megvalósítását is 
elősegíti, hogy nem kell átmenni egyik minisztériumból a másik minisztériumba, az egyik 
minisztériumi kultúrából a másik minisztériumi kultúrába vagy átküldeni a munkatársakat, 
hanem egy év alatt eléggé alakultunk egymáshoz, a különböző területeknek az államtitkárai, a 
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helyettes államtitkárai, akik rendszeresen találkoznak és a kabinetek és a főosztályvezetői 
szinten dolgozó munkatársak is.  

A feladataink között számos, közösen megoldandó feladat van, itt a megbeszélésen is 
előkerült, és én is az expozémban mondtam már éppen a sport és a testnevelés kapcsolata, a 
sport és az ifjúság kapcsolata, a sport és a család kapcsolata, kérdésként hangzott el ez is. 
Ezek a kérdések így házon belül tárgyalhatók, és folynak a rendszeres egyeztetések. Nem azt 
mondom, hogy minden rendben van, és hogy ennél jobban nem lehet csinálni, de ez a 
folyamat, amihez mi semmiféle példát nem kaptunk, tehát nekünk kellett kidolgozni a 
formákat, és tartalommal megtölteni a formákat, ez jól elindult ebben az évben, és az első 
évnek a sikerein felbuzdulva, illetve a hibáiból tanulva vágunk neki a következő félévnek.  

Köszönöm képviselő úrnak az elismerő szavait, hogy mit éltünk meg sikernek és mit 
éltünk meg kudarcnak. Én azt hiszem, hogy a sportirányításnak számos, és itt a 
beszélgetésben és az expozémban is és az ehhez fűződő kérdésekben is inkább a sikerek 
emelkedtek ki. Természetesen mindent nem tudtunk megoldani ez alatt a félév alatt, és 
például az önkormányzatokkal való szoros kapcsolat egyértelmű, az önkormányzatok helyzete 
isi változik, új önkormányzati törvény kerül elfogadásra. A mi területünkön, nemcsak a sport, 
de az oktatás, az egészségügy éppúgy nagyon szoros kapcsolatban van - a kultúráról nem is 
beszélve - az önkormányzatokkal, de ezt sem kudarcnak élném meg. Itt inkább egy olyan 
folyamatról van szó, hogyha nagy változásokat hozunk mi is a munkánkba, mert a kormány 
programja a célszerű és a túlélést biztosító változásokra épül, akkor ebben a partner 
változásait is figyelembe kell venni ahhoz, hogy megtaláljuk közösen a legjobb megoldást. 
Tehát az egyeztetésekben van mit tanulnunk még, és az egyeztetések nem mindig úgy 
sikerültek.  

Azt is el kell mondjam, hogy nem volt egy sikerélmény akkor, amikor a zárolásokkal 
kellett szembenézni a minisztériumnak, de ez is ahhoz, hogy a kormány politikája egészében 
erre az évre és az ország – mondjuk – megélhetési viszonyai, azok a feladatok, amelyeket a 
prioritások közé soroltunk, de még a mi területünkön is, azok fenntarthatók legyenek, ahhoz 
ezt el kellett fogadni. Ezt sem tekinteném éppen sikernek, de a megoldásra össze kellett 
fognunk, és élnünk kellett azzal, hogy egy nagy minisztériumban próbáljunk egymásra is 
figyelemmel lenni akkor is, amikor nem előre kell lépni, hanem azon kell gondolkodni, hogy 
hogyan tudjuk a nehézségekben egymást segíteni. 

Az öt tárcával úgy tudtam megbirkózni, hogy kiváló államtitkárok dolgoznak a tárcák 
élén, és az államtitkárokkal való szakmai kapcsolat és emberi kapcsolat is nagyban segítette 
az én munkámat is, ami megint csak egy teljesen példa nélküli. Ilyen névvel miniszter nem 
dolgozott az előző kormányokban, tehát nekem nyilván a névhez, amit kaptam, nemzeti 
erőforrás miniszter, ahhoz kellett az elképzeléseimet és a napi munkámat és annak az 
értékelését is kapcsolni, és ez társak nélkül nem ment volna. 

Az, hogy a látványsportok aránytalan finanszírozást kaptak volna? Én úgy látom, hogy 
el kellett indulni, és erre megvolt a kívánság. A látványsportok látogatottsága, és itt a 
labdarúgásnak még külön kiemelten a fiatalok életében betöltött szerepe, ami talán sokkal 
inkább csökkent, mint a mi gyerekkorunkban, hát én magam is rúgtam a labdát egy vidéki 
kisebb településen, és két generációval ezelőtt ez nyilván nem volt kérdés, hogy mivel töltjük 
a délutánunkat, itt már más a helyzet, de még mindig a csapatsportok azok, amelyek egyrészt 
összehozzák az embereket, és az együttműködés, az együttesen átélt siker vagy az együttesen 
feldolgozandó kudarcnak az élménye is több, mint a sport. Az már az embernevelésnek is 
lehet egy formája, tehát én nagyra értékelem az egyéni sportokban a sportolóknak az 
összeszedettségét és a kilométereket leúszva reggel-délben-este, de a csapatsportokban, ha 
lehet így osztályozni, akkor a személyiségfejlődésnek is egy komoly lehetősége van a fizikai 
erőnléten és a rendszeres életmódon túl.  
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A debreceni stadion. A debreceni futballcsapat nagyon komoly eredményeket ért el, és 
nagyon remélem, hogy a hullámvölgy pillanatok alatt meglesz. Erre szükség van, ez egy 
kormányprogram, ez a kormány döntésének megfelelően történt. Én biztos vagyok benne, 
hogy az egész keleti országrész életéhez ez egy lényeges adalék lesz.  

A fogturizmust nem is venném ide, mert nem a sporthoz kapcsolódik. 
A Budapest és a vidék egyensúlya is szerepelt a kérdésben. Magyarország nemcsak 

Budapestből áll, hanem vidékből is, és ez vonatkozik a sportra is. Ha Budapest pályázik egy 
világverseny lebonyolítására, akkor nyilván Budapest felelős ezért, és ezt Budapesten kell 
megoldani. A fűzfői uszodával kapcsolatban, amelyik egy nagyon lényeges teljesítmény, csak 
az egésznek a finanszírozási körülményeit kell ismételten áttekinteni és gondoskodni kell 
arról, hogy minél inkább önfenntartó legyen ez az uszoda az állami támogatások megfelelő 
szintűre való beállításával együtt.  

Az érdekegyeztetésről is érdeklődött a képviselő úr. Az államtitkárságok, az 
egészségügy különösen, de még az oktatási is, rengeteg informális érdekegyeztetésen vett 
részt, az államtitkárok körbejárták az országot akkor, amikor egy konkrét és egy stratégiai 
fontosságú programnak az indításán, összeállításán dolgoztak. Gondolok a Semmelweis 
Tervre, amiről biztos hallott a képviselő úr, és a parlament elé is fog kerülni, vagy az oktatási 
törvénnyel kapcsolatos egyeztetések, de megvoltak a formális egyeztetések is a szakmai 
szervezetekkel és a szakszervezetekkel is. Az egész érdekegyeztetési rendszer kormányzati 
szinten átdolgozás alatt van, ehhez kapcsolódunk mi is, és az egészet fontosnak tartjuk, mert 
minél hamarabb és minél korábban jó a jogalkotási munkánknak a buktatóit észrevenni, és 
egy olyan megoldást találni, amelyik aztán később elfogadásra kerül az érintettek oldaláról is. 
Úgyhogy én ezeket írtam fel válaszképpen.  

Kovács Péter képviselő úrnak köszönöm szépen a válaszokat, amiket itt a vita 
kiegyensúlyozásához adott. A sikeres sportolásnál említette, hogy emberek kellenek, 
helyszínek kellenek és szakemberek kellenek, edzők. Említettem a beszámolóban is, hogy egy 
információs rendszer készül, amelyiken látni kell, általában nagy tanulsága volt ennek az 
évnek, akármilyen területet nézek, hogy hiányoznak az adatok. Még jó hogyha vannak 
szanaszét szórt adatok, amelyek nem vethetők össze, és azokból végül is még egy helyi tervet 
sem nagyon lehet kidolgozni, nemhogy egy stratégiai tervet, és ugyanez vonatkozik a 
sportlétesítményekre is, tehát ahhoz, hogy itt meg lehessen mondani, hogy mi az, ami kell, mi 
az, aminek jövője van, mi az, amit támogatni lehet, mi az, amit az önkormányzatok kell hogy 
vigyenek és hol, milyen az állami támogatás, ahhoz kell egy kataszter, amelyik olyan 
módszerekkel történik, amiben a kereséseknek a ma még nem is látott kombinációi is benne 
kell hogy legyenek, ha már egyszer van egy adatbázis, amin biztosak lehetünk abban, hogy ez 
a munka folyik és zárós határidőn belül elkészül és akkor ezt a kérdést már úgy lehet 
tárgyalni, hogy akkor nézzük meg, hogy a tömegsport szempontjából, a versenysport 
szempontjából, az önkormányzatokkal való együttműködés szempontjából, civil, illetve akár 
magántámogatókat bevonva a rendszerbe hogy tudunk minél nagyobb és szélesebb 
lehetőséget biztosítani 24 órás módon a sportolóknak, a sportra készülő embereknek és az 
edzőknek is.  

A Puskás Stadion átalakítása többször is előkerült itt, éppen a tegnapi kormányülésen 
hangzott el az, hogy egy ilyen létesítménynek az átalakításánál, aki tervezte, annak végig 
szinte tulajdonjoga van, de hát nem tulajdonosként szerepel, de a tervei, azok a saját 
tulajdonai és az átalakításoknál ezeket a terveket is bele kell vonni. Tehát az a kérdés, hogy 
lebontjuk teljesen, és akkor ez a helyzet megszűnik, és építünk egy újat, akkor ez tisztázná, de 
hát ez túl nagy ára lenne annak. Tehát a kérdést én úgy látom, hogy az átalakítás irányába 
mozognak az események.  

Azt is hadd mondjam el, egy másik forrásból tudom, hogy a Puskás Stadionban 
kulturális örökségnek nevezendő dolgok vannak, de nem biztos, hogy megkapja ezt a 
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kitüntető címet, részletek vannak, hogy annak idején Rákosi Mátyás autóval vonult be a 
stadionba egy ilyen U-betű alakú autópályán, nem láttam, csak az eseményeket hallottam, és 
úgy ment a díszpáholyhoz, és aztán egy újabb autóúton jött ki a stadionból a biztonság okáért, 
és a kulturális örökségvédelem úgy gondolta, hogy ez annyira része a múltunknak, hogy ezt 
meg kéne őrizni az átalakítások során. Nem tudom, hogy ez megkapja-e ezt az értéket, amit a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal ennek szánt volna, de hogy nem egyszerű a helyzet a 
Puskás Stadionnal, azt mutatja. Kicsit több a kérdés, minthogy hány ülőhely lesz benne, az 
biztos.  

Hogy nem foglalkoztam eléggé a múlttal. Azt hiszem, hogy arányosan foglalkoztam a 
múlttal, és az államtitkárságon múlt az, hogy egy olyan helyzetet teremtsenek a maguk 
számára az induláshoz, ami az egész sportigazgatás múltját tekintve és a hányattatott múltját 
tekintve is megfelelő, mert vagy önálló minisztérium vagy semmi vagy egy államtitkárság az 
önkormányzati minisztériumban lehetett volna, és hogy ebből kialakítsák azt a státust, 
amelyiket ebben a kormányban és ebben a helyzetben, amikor a köztársasági elnök a MOB 
elnöke volt, és nemzetközi szerepet játszott, amikor a miniszterelnökünk egyértelműen 
kiemelkedő sportbarát, és a sportolást nagyon magas szinten tartja, akkor megfelelő helye 
legyen a kormányban a sportágazatnak. Nyilván szükség volt arra, hogy tisztázzák, hogy hol 
vannak, mik voltak az előzmények, de hogy ők teljes erőbedobással előreléptek és azokat 
dolgozták fel, amelyek valahol hiányoztak, ahol pótolni lehetett valamit, és utána az európai 
elnökséghez kapcsolódóan és a sportstratégia kialakításához kapcsolódóan végezzék a 
munkájukat. Azt hiszem, hogy ez messzemenően erénynek és eredménynek tüntethető fel. 

A 2010-es úszó EB-nek a megfelelő vizsgálata folyamatban van, elszámoltatások 
vannak, van egy listám, amit most nem olvasnék fel, de mindenféleképpen a tisztázatlan 
ügyek tisztázásában a minisztérium kiveszi a részét, és a megfelelő szankciókat vagy már meg 
is hoztuk, vagy meg fogjuk hozni ezen a téren.  

Milyen volt az első év a sport területén mint kiemelt stratégia? Az anyagban, amit 
felkészítésként kaptam, hat oldalon szerepelnek, sűrűn egymás alá gépelve a 
sajtónyilatkozatok és tájékoztatók. Tehát a sport a közvélemény előtt folyamatosan ott volt. 
Engem valaki elmarasztalt, hogy a sportügyekben mennyire nyilvánultam meg, vagy 
mennyire nem nyilvánultam meg. Amikor erre szükség volt, akkor ott voltam, díjak 
átadásánál ott voltam, a kitüntetések átadásánál ott voltam, de akkor, amikor az államtitkárság 
napi munkájáról és az újabb és újabb lépésekről kellett a sajtót tájékoztatni, illetve a 
közvéleményt a sajtón keresztül, akkor ezt az államtitkárság munkatársai végezték el. 
Remélem, ez nem kérdőjelezi meg azt a képet, hogy számomra mind az öt államtitkárságnak a 
munkája fontos, és a helyzet pillanatnyilag meghatározta, hogy a rendszertől függően tudok 
az egyikhez és a másikhoz aktívan és közvetlenül is fordulni.  

Ennek alapján azt mondhatom, hogy ebben a rendszerben, felállásban a sport területén 
ez az év, ez az események éve volt, a jól kézben tartott események éve volt, a továbblépés éve 
volt, és azoknak a támogatásoknak a továbbosztása és az egész jövőnek a tervezése, ami 
ezekre a plusz támogatásokra épült, az jó irányba vitte előre mind a versenysportot, mind a 
szabadidősportot.  

A mindennapos testnevelés többször is előfordult. Kötve van a közoktatási törvényhez. 
A közoktatási törvényen az oktatási ágazat munkatársai dolgoznak, a hatálybalépés nem lesz 
hamarabb, mint 2012 szeptembere, de éppen azért ez a mindennapos mozgás, amelyre itt 
gondoltunk, és amelynek a megvalósítása nagyon sokban az iskolákon fog múlni és az ott 
lévő pedagógusoknak az akciókészségére és a technikai lehetőségekre, nyilván nem 
uszodákra, építjük ezt a mindennapos testmozgást, hanem az iskola udvarára, és arra, hogy a 
gyerekek ott vannak az iskolában a tanórákon kívül is, de a szüneteket is fel lehet erre 
használni.  



- 30 - 

A köztestületek rendszere kialakítás alatt van. Nagy átszervezések éve is volt ez a 
sportban, ennek az eredményét látni kell, és a szükséges módosításokra, ha úgy tűnik, biztos 
sor fog kerülni.  

Hogy a sport érdekében a kormányüléseken szóltam vagy nem szóltam. Kérem, 
amikor a sportot kellett képviselni, a sport érdekeit képviseltem a kormányüléseken, és 
viszonylag sokat szerepeltek a sporttémák a kormányüléseken különböző formájú 
előterjesztésekben.  

Alföldi Róberttel kapcsolatos szerepemet pedig hadd ne itt értékeljem, mert én ezt már 
egy lezárt ügynek tekintem.  

Törő Gábornak köszönöm az elismerő szavait, és az európai uniós pályázatoknak a 
lehetősége a jelennek és a jövőnek a nagy lehetőségei, és azt hiszem, hogy a különböző 
szinteken, utána lehet nézni, össze tudom állítani, hogy milyen fejlesztési lehetőségek állnak a 
sport előtt, a nagy világversenyekre kapott támogatások, amelyek állami támogatásokból 
jönnek, és a sportrendszernek, a sportolásnak a különböző területi megvalósításához pedig az 
európai uniós, regionális és egyéb programokat fogjuk hasznosítani.  

Varga László kérdéseire: hogy megtörtént-e a rendszerváltás, ugye ezt én említettem, a 
rendszerváltást nagyon sok értelemben lehet alkalmazni, és ezért leginkább a 
rendszerváltásnak egy kritikus eleme az, hogy az ország jövőjének a kialakításához milyen 
változásokra van szükség, ez nem így merült fel nyilván 1989-1990-ben, de egyre inkább ma 
már így vetődik fel, és ahhoz, hogy erre a kérdésre jó választ tudjunk adni, ahhoz egy nagyon 
komoly elemzést kell végezni az ország legkülönbözőbb szintjein az oktatásra, az 
egészségügyre, a szociális ellátásra, a sportolásra talán inkább úgy, hogy miért nincs meg és 
miért nem játszik akkora szerepet az ország életében, mint amekkorát játszania kellene, és 
nyilván nem úgy alakul ki ez a stratégia, hogy támadunk különböző rendszereket, mert azért, 
azt hiszem, hogyha megnézzük, akkor a sportpályák kihasználtságát növelni lehetne. Itt 
inkább én a gondot abban látom, hogy a mai élet túlságosan sok olyan jellegű passzív 
élvezetet kínál fiatalnak, középkorúnak és idősnek, ami mellett valahol feledésbe merül az, 
hogy miért nem élek azokkal a lehetőségekkel, és miért nem húzom fel a cipőmet, és este 
miért nem megyek el futni egyet a környéken lévő ligetbe. Tehát a rendszerváltásnak, ha nem 
élünk vissza ezzel a szóval, mert ez mégiscsak egy időszaknak a meghatározó fordulatát 
jelentette, de a jövőhöz való alkalmazkodás és a jövő megteremtése szempontjából ez nagyon 
fontos. És nagyon fontos a rendszerek áttekinthetősége, és az, hogy a rendszerek úgy 
működjenek, ahogy tervezzük őket, és a szociálpolitika és a családpolitika két különböző 
vonal legyen, itt most a sportot nem érintem. És nézzük meg, hogy a különböző politikai 
rendszerekbe milyen építőköveket kell hogy beépítsünk, és a sport szinte mindegyik 
rendszerbe beépül, és hogyha ezt meg tudjuk valósítani, akkor már rendszerváltás szintű 
folyamatokhoz járultunk hozzá.  

A politika valóban ne üljön rá a sportra, és a sport az, amiből a leginkább kivonható 
talán a politika, mert itt nagyobb feszültséget jelent az, hogy melyik csapatnak vagyok a 
drukkere, mint az, hogy a patkó melyik oldalán ülök. Gondolom én, de ez csak egy ilyen 
vélemény a részemről.  

Az, hogy a sportegyesületek élén mennyiben állnak politikusok, itt megvannak az 
összeférhetetlenségi szabályok, amelyek a vezetőkre vonatkoznak, és a sportegyesületekre 
vonatkozik az, hogy az érvényesülésekhez milyen fajta személyi stratégiát dolgoznak ki. Itt 
nyilván önmérsékletre van szükség, de ezt semmiféleképpen nem tudnám kárhoztatni sem az 
egyesületek részéről, sem pedig az egyesületek részéről, akik ezt elfogadják.  

A minisztériumi zárolásoknál figyeltünk arra, hogy az olimpiai felkészülést ne 
zavarják, tehát olyan módon történjen az ágazatnál, ami semmiképpen sem kockáztatná az 
olimpiai felkészülés financiális biztosítását. Az, hogy a debreceni stadionnal az 
üzemeltetésével mi lesz, hogy az milyen tulajdonba kerül, ha állami tulajdonba kerül, a 
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stadionban edző vagy azt használó sportlétesítmények fizetnek-e vagy az egyesületek 
fizetnek-e ezért használati díjat, erre nem tudok most válaszolni. Nyilván mindennek ára van, 
és nincs ingyen ebéd, azt hiszem, hogy ezt kell figyelembe venni majd, és az intézmények 
áttekintése során biztos, hogy ezekre a kérdésekre is sort tudunk keríteni majd.  

A Puskás Stadion pedig egy multi célt, tehát több célt szolgáló létesítménnyé 
szeretnénk átalakítani, ahol a turizmusnak is nyilván szerepe lehet és más rendezvényeknek is.  

A társaságiadó-kedvezményről kérdezett még képviselő úr. Ez is az utánpótlás-
nevelési támogatásokra, tárgyi eszközöknek a fejlesztésére szolgál. És mindenféleképpen ez is 
egy új dolog, egy új kezdeményezés, és még tovább lehetne sorolni, hogy mi mindenre 
szeretnénk ezt felhasználni, az, hogy milyen sportágakra vonatkozik, és milyen célokat 
valósíthat meg, ezt nyilván a gyakorlat fogja bemutatni, hogy ez így jó-e, és úgy tűnik, hogy 
így jó, és hogyha ezen változtatni kell, akkor nyilván a változtatási lehetőségek is benne 
lesznek.  

A mindennapos testmozgás itt is előkerült. Ha az délután két órakor jelenti a 
testmozgást, akkor már elértük vele a célt.  

A civilek támogatásánál nyilván a mecenatúrára lehetne itt is gondolni, mint ahogy 
sok más területen nagyon nagy szükség lenne arra, hogy a tehetősebb emberek támogassák a 
kultúrát, a sportot, akár a tudományt is.  

Vincze Lászlónak: a koordináció, ha jól értettem a koordináció a különböző szinteken 
megtörténik-e. Kezdve, hogy az államtitkárok rendszeresen hivatalosan is találkoznak, és 
nyilván azon túl is találkoznak, amikor erre informálisan szükség van, a helyettes államtitkári 
szinten, ahol a szakmai vezetői értekezletet tartjuk, ott kerülnek elő azok a jogszabály-
tervezetek, amelyek aztán végül is miniszteri rendeletként kerülnek ki a közvélemény elé, 
vagy pedig továbbmennek kormányszinten. Tehát a formális és informális koordinációs 
lehetőségek egyaránt élnek a minisztériumban. Ennek a rendszere olyan, hogy ezen minden 
alkalommal javítani lehet, tehát ez nyilván nagyon sok mindentől függ, a diszpozíciótól, a 
téma nehézségétől, hogy ennek a hatásfoka milyen, de azon vagyunk, hogy a munkában az 
ágazatok egymást segítve végezhessék a munkájukat.  

Említette a képviselő úr Antall József ezer tornatermét, most nyolcmilliárd forint van 
tornatermek építésére, és megint csak az oktatási államtitkársággal a helyzetet felmérve látunk 
ehhez a munkához, illetve igyekszünk a legoptimálisabb eredményt elérni ebből a 
támogatásból.  

Horváth András kérdései: a diáksport és a tömegsport, a család sportolása. 600 millió 
forintunk van a tömegsport támogatására, vannak erre szervezetek, tehát szakszövetségek, 
amelyek nagyon fontosnak tartják ezt, és megfelelő programokkal is rendelkeznek, és ez 
megint csak egy olyan dolog, amit nem akarok már többedszer ismételni, ahol két ágazatnak 
legalább összefogva az embereket hívni kell erre, és nem elég a lehetőséget nyújtani, hanem a 
részvételt is megfelelő figyelemfelhívással biztosítani kell.  

A megépült tanuszodák működtetése. Ez elsősorban az önkormányzatokra hárul, de 
megint csak azt mondom, hogy az intézményfelmérés adatainak a birtokában ezt is jobban 
lehet majd látni, hogy hol vannak olyan szoros helyzetek, ahol mégis csak az 
önkormányzatokkal megegyezve vagy az ő munkájukat kiegészítve az államnak be kell lépni 
az oktatás segítése vagy az ifjúságnak lehetőség nyújtása szempontjából. A megfelelő adatok 
birtokában és a több ágazatot érintő célok egyértelmű megfogalmazásában ezekre a 
kérdésekre nagyon keressük a válaszokat, természetesen az anyagi lehetőségtől függően.  

A termékdíjjal kapcsolatban nem tudnék szólni, gondolom, majd a parlamenti ülésen 
elő fog kerülni, hogy hogy van. Bizonyos vonatkozásokban hallottam róla, de nem a 
sporteszközöket érintő dolog, úgyhogy hadd érdeklődjek utána. 

Hadházy Sándornál külön aláhúztam magamnak, hogy az emberek testi és 
lelkiállapota, és nagyon fontos a lelkiállapot, mert egy percig nem szabad megfeledkeznünk 
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arról, hogy ahhoz, hogy egészséges emberek legyenek, nemcsak azt jelenti, hogy 36,8 
testhőmérséklettel és mozgékony izmokkal léteznek, hanem olyan lelki tartással, 
szellemiséggel, amely szükséges ahhoz, hogy reggel értelme legyen felkelni. Tegnap az elnök 
úr temetése után volt egy összejövetel, amit a Mádl-család adott, és ott Jelenits atyával 
tudtunk néhány szót váltani, és a beszélgetés során elmondta, hogy mikor fiatal lelkészként 
Kecskemétre került, a diákotthonnak volt az egyik vezetője, és volt egy idősebb vezető is már, 
de a gyerekek felébresztése nagy gond volt a diákotthonban, és ez az idősebb atya 
mindenféleképpen próbálta a jókedvet biztosítani és Jelenits István úgy látta, hogy ez nem a 
legjobb megoldás, és elhatározta, hogy azzal fogja ébreszteni a fiatalokat, hogy érdemes 
felkelni. És kicsit csodálkozva nézték, de 40-50 év után, ha találkozik az akkori diákjaival, 
azok azt mondják, hogy még most is emlékeznek rá, hogy mit mondott, és ők is azt mondják a 
gyerekeiknek, hogy érdemes felkelni. Tehát ez már a lelki beállítódásunk része, és azt hiszem, 
hogy akármilyen oldalról képviseljük a sportot, vagy tartjuk fontosnak a sportot, nyilván 
versenyzők számára nem kell külön kiemelnem, hogy mennyire fontos a lelki diszpozíció 
ahhoz, hogy eredményt el lehessen érni, és erre figyelnünk kell. 

A bizottság és a kormányzati munka összekapcsolása példaszerű volt, ezt örömmel 
hallom. Sajnos, ebben a helyzetben, hogy bizottsági ülésekre meghívást kapok, és részt 
vegyek, nem tudok vállalkozni, de az államtitkárság nyilván ebben minden szempontból részt 
vett. 

Hogy a felsőoktatásban mennyire lesz … nyilván csak egy személyes példával tudok 
megint előállni. A rendszerváltás után a diákok egyik akciója volt a Semmelweis Egyetemen 
nota bene, hogy töröljük el a kötelező testnevelést. Frenkl Róberttel, akinek a neve talán 
többek számára ismerős, több éve meghalt már, együtt küzdöttünk, hogy hát legalább az első 
évesek számára legyen testnevelés, nem, akkor elnyomták az egészet. Négy év múlva, mikor 
már nem én voltam a rektor, meghívtak egy egyetemi tanácsülésre, ott pontosan arról 
beszéltek, hogy vegyük vissza a testnevelést. Tehát azt hiszem, hogy ezt talán nem a 
hallgatókra kéne bízni, hogy legyen vagy ne legyen. Az egyetem autonómiáját sem tudjuk 
nagyon megerőszakolni, de az egyetemek vezetésének kellene ezt komolyan látni és a 
megfelelő pályafeltételeket, edzői feltételeket biztosítani, és azóta tudom, hogy a Semmelweis 
Egyetemen ezt nagyon komolyan veszik, és a sportrész a TF-hez kapcsolódva, kicsit könnyíti 
a helyzetet. Úgy tudom, hogy ott talán megfelelő súllyal szerepel a képzésben is és az 
egészséges felnőtté válásban, jó lenne, ha ez nem egy példa lenne, hanem ez lenne az 
általános helyzet.  

Szorosabb együttműködés az önkormányzatokkal a sportlétesítményeknek. Ezen a 
területen is alapvető feladata a minisztériumnak.  

Hogy a források hasznosságát hogy mérhetnénk le, ez egy teljesen reális kérdés. Azt 
hiszem, hogyha itt a sportágazatnak külön lehetőségei vannak, nagyobb összegekkel 
támogatja, akkor nem elég a sportlétesítmények kataszterének a megállapítása, hanem ki kell 
dolgozni annak a módszerét is, hogy megnézzük. Nagyon nehéz lehet, de biztos, hogy nem 
megvalósíthatatlan, hogy ezer forint sportra költött állami, költségvetési pénz mennyi 
sportsikert hoz, sportsikerben talán még egyszerűbb lemérni, mert akkor el kell osztani az 
aranyérmek számával, de ez nagyon egyszerűsíti a helyzetet, mert nemcsak olimpiai 
aranyérmek vannak, de a másik oldalon is, hogy a társadalom egészségének a megőrzésében 
hova lehet, hova kell tenni azokat a milliókat vagy milliárdokat, aminek a visszatérése a 
legnagyobb. Úgyhogy köszönöm ezt a figyelmeztetést, ez nem könnyű, de a metodikának ez 
egy fontos része, mert el kell számolnunk nekünk is ezekkel a támogatásokkal.  

Tapolczai Gergely képviselő úrnak: nekünk is öröm volt, hogy sikerült megoldanunk a 
siketlimpia versenyzői megoldatlan kérdését. Az ügyvéddel, aki képviseli a versenyzőket, 
folynak a tárgyalások és a befejezésre a tárgyalások eredményes befejezésekor kerül sor.  
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Az, hogy a támogatások utalása hogyan történik, nagyon reméljük, hogyha vannak is 
elsődleges csúszások, azon vagyunk, hogy ezek minél ritkábban forduljanak elő, tehát 
bizonyos értelemben mi is kényszerhelyzet alatt vagyunk, de rajtunk ne múljon a támogatások 
továbbküldése.  

Hoffman Pálnak a PPP-programok: ez nagy gond, mert a PPP-támogatásoknak teljes 
átfogó felülvizsgálata folyt, folyik most is, kezdve az útépítésektől egészen egyetemi 
kollégiumok és sportlétesítményekig. Egy csapat dolgozik ezen, figyelembe véve azt, hogy 
kell-e, nem kell-e, ennyiért kell-e, érdemes-e meghozni ezt az áldozatot. Nagyon nagy terhek 
az államnak ma is azok, a korábban befejezett PPP-támogatások, amelyekre már szerződés 
van, teher az intézményeknek is természetesen. Tehát az, hogy ez a módszer így nem 
folytatódik, nyilván az állami támogatások szétosztásában kell egy olyan racionális rendszert 
kialakítani, amely az átgondolt fejlesztésekhez megadja a lehetőséget, és itt is az intézményi 
kataszter fontos, hogy a hiányokat tudjuk pótolni ezzel. Sajnos a PPP-pályázatok jelentős 
része visszavonásra került, de teljesen indokolt, hogy egy ilyen kormánydöntés történt ezzel 
kapcsolatban. 

Elnök Úr! Ennyiben tudtam válaszolni a kérdésekre.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr. Kérdezem, hogy mindenki kapott-e választ 

a kérdésére. Alelnök úr jelezte, hogy tisztázni szeretne egy kérdést, akkor azt, kérem, hogy 
tegye meg. Illetve utána még Zakó László képviselő úr, akinek van egy záró véleménye, utána 
a meghallgatást bezárjuk. 

További kérdések,  hozzászólások 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Nagyon-nagyon rövid 
megjegyzéseim lesznek. A jegyzőkönyv részére szeretném elsődlegesen tisztázni azt, hogy 
lehet, hogy félreértettük egymást. Én nem azt mondtam hogy a sportállamtitkárság nem végez 
– én azt mondom, hogy sokszor – emberfeletti munkát a sport érdekében, hanem én úgy 
látom, hogy a sportállamtitkárság rangban kaphatna a sport céloknak megfelelően sokkal 
nagyobb súlyt azzal, hogy például én azt szeretném, hogy Czene Attila ön mellett 
miniszterként üljön. Akkor sokkal nagyobb rangja lenne a sportnak. Én ezt tettem fel, csak 
azért jegyezném meg, mert véleményem szerint ez nagyon fontos.  

Nagyon rövid megjegyzés: Debrecennél mondta, hogy sikercsapat, ez szerintem a 
legkisebb érv. Volt már egy sikercsapat Magyarországon, felhívnám a figyelmét, 
Dunaújvárosban, több száz millióért építettünk nekik stadiont, ott rohad jelen pillanatban, 
remélem, hogy Debrecen nem így fog járni.  

Az elszámoltatás kérdésénél, ahhoz, hogy továbblépjünk, le kell zárni a múltat. Mi 
szeretnénk, hogy azok a sportvezetők, akik felelősek azért, hogy itt tartunk, hogy innen kellett 
önöknek elindulni a jövő felé, azok igenis felelősségre lennének vonva, mert ez egy nagyon 
fontos kérdés lenne.  

Az utolsó megjegyzésem: említette az olimpiai járadékot. Tapolczai képviselő úr a 
siketlimpiát, csak szerényen és halkan szeretném megjegyezni, hogy az olimpiai járadék 
adómentessé tétele azért történt meg, mert a Jobbik benyújtott egy módosító javaslatot, mert 
önöknek nem jutott eszébe, és ezt természetesen támogatták. A siketlimpiai díjak kifizetésénél 
pedig nagyon örültem volna neki, hogyha abban az elmúlt pár hónapban, amikor mi azért 
harcoltunk, hogy ezt kifizessék, akkor akár Tapolczai képviselő úr, akár más mellénk állt 
volna, és még nagyobb hangsúllyal és gyorsabban létre tudtuk volna hozni. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Zakó László képviselő úré a szó. 
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ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Azért nem az első körben kértem szót, mert 
nem kérdezni szerettem volna, hanem egy véleményt elmondani.  

Én miniszter urat tisztelem, és sajnálom is egyben. Tisztelem szakmai múltjáért és a 
bátorságáért, és sajnálom, mert kicsit én áldozatként tekintek önre. Egy rosszul értelmezett 
takarékosság jegyében lett jóval kevesebb minisztérium a tavalyi kormányalakításkor, 
számtalan szakállamtitkársággal. Megérne egy misét, hogy mennyi ennek a megtakarítása, és 
bizony önnek mint orvosnak, úgy érzem, hogy az oktatás-, kultúraügy, és azt kell mondjam, a 
sportügy sem az ön szakterülete. Szeretném mondani, ez nem vádbeszéd ön fölött, ez inkább a 
védőbeszéd ön mellett, mert én a képviselőtársaimnak jelzem, hogy azért, mert évente egyszer 
meg kell hallgatni a bizottság szakterületének megfelelő minisztert, azt szerintem nem a 
miniszter személyére kellene irányítani, hanem a szakterületre, az információkra, hogy az 
elmúlt időszakban a területen történt eseményekről tájékozódjunk.  

Tehát ezt talán a házszabály írja elő, de úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy jól érzi 
magát ön a bőrében itt a sport területén, és még egyszer mondom, önnek más a szakmája. 
Egyszerűen érződik, hogyha sportegészségügyről van szó, rögtön jobban kivirul és 
élvezetesebben éli át a mondanivalóját.  

Úgy gondolom, hogy – Alföldi Róbertre egy mondattal visszatérve – az sem az ön 
döntése volt. Azért kértem szót, hogy elmondjam, hogy nem egészséges ez a minisztériumi 
struktúra, ahogy ez feláll, és én méltatlannak érzem a helyzetet, hogy miniszteri 
meghallgatásnak hívjuk azt, ami gyakorlatilag a szakterületre vonatkozó kíváncsiságunkat 
jelenti. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Képviselő Úr! A házszabály így rendelkezik, évente tartunk miniszteri 

meghallgatást a kinevezéseket követően, ahol lehetősége nyílik a képviselőknek arra, hogy a 
szakterületüket érintő kérdéseket feltegyék a miniszter úrnak, ő pedig ezekre válaszol. Én a 
mai meghallgatás alapján azt gondolom, hogy mindenki kellő áttekintést kaphatott az elmúlt 
egy év munkájáról, nagyon sok részletkérdés került elő, amit egyébként nem feltétlenül kell 
miniszteri szintről is nyomon követni, ennek ellenére azt látom, hogy miniszter úr ebben is 
felkészült volt. Úgyhogy külön köszönöm, hogy a bizottságot érdeklő komolysággal kezelte, 
és időt és energiát fordított arra, hogy minden apró részletkérdésre saját maga tudjon 
válaszolni. Azt gondolom, hogy ez a bizottság tekintélyéhez és az eddig elvégzett munkájához 
méltó. Köszönöm szépen, miniszter úr, köszönöm, hogy számot adott az elmúlt egy év 
munkájáról, további sikereket kívánok, és szép napot önnek. Még a maradék kérdésre 
megadom a lehetőséget a válaszra.  

Dr. Réthelyi Miklós válaszadása 

DR. RÉTHELYI MIKLÓS nemzeti erőforrás miniszter: Szilágyi György képviselő 
úrral, a bizottság alelnökével, azt hiszem, hogy lényegében egyetértünk a dolgokban, és hadd 
mondjam főleg Zakó László képviselő úrnak, hogy én nem érzem rosszul magam a bőrömben. 
Én nem sportszakértőnek lettem ide meghívva, hanem miniszternek, és a miniszternek az a 
dolga, hogy a kormány politikáját képviselje a szakterületen. Még csak nem is az, hogy a 
szakterületet képviselje a kormányban. Mert akkor valóban a szakterületnek minden csínját-
bínját ismernem kellene. De én ezt így vállaltam el annak idején, tudva azt, hogy az én 
nevemben az van, hogy nemzeti erőforrás minisztere. És ilyen szakterület nincs. Tehát én nem 
vagyok az egészségügy szakterületén, nem dolgozom ott, de mindenért felelős vagyok 
ugyanakkor, és a mai témában nekem nagy megnyugvás volt, hogy egy olimpiai bajnokot és 
amellett egy nagyon rátermett kollégát tudhattam azon a területen, amelyikért én felelős 
voltam, amelyről egyszer már be kellett számolnunk, a tervekről volt szó, és most az egy év 
végén az elért eredményeket kellett elmondanom, és szembenézni azokkal a nem sikerült 
tervekkel – az önök kérdései alapján -, amik a jövőben még megoldhatóvá váltak.  
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Tehát ugyanúgy elmondhatnám, orvosi diplomám van, de nagyon keveset dolgoztam 
orvosként, egyetemi oktatóként dolgoztam, tehát ugyanígy az egészségügyhöz sem értek 
többet, mint amennyit hat éven keresztül tanultam róla, de hol van már annak az értéke. 
Megint csak nem az egészségügy szakértőjeként kell nekem részt vennem ezeken a 
megbeszéléseken, úgyhogy ez egy eddig elő nem forduló része a kormányzati munkának. 
Ehhez mindenkinek fel kell nőni. Még egyszer mondom, az államtitkárságok munkája nélkül 
nem mertem volna ide kiülni, akkor éreztem volna valóban rosszul magam a bőrömben. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, miniszter úr. Még egyszer köszönöm miniszter úrnak, az 

államtitkár uraknak, a kormánybiztos úrnak, hogy itt volt velünk. További szép sikereket és 
hasonlóan eredményes lobbit kívánok a kormányon belül.  

Lezárjuk ezt a napirendi pontot.  

Egyebek  

ELNÖK: Képviselőtársaimnak kiosztottam egy állásfoglalás-tervezetet. 25-én a 
bizottság tárgyalta az Ovi-foci programot, a bizottság jegyzőkönyve alapján azt állapítottam 
meg, hogy az ott elhangzott vélemények támogató vélemények voltak. Azt gondoltam, hogy 
egy állásfoglalással meg lehetne erősíteni ezt a kezdeményezést, amennyiben ezzel 
képviselőtársaim egyetértenek. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek 
észrevétele. Alelnök úr!  

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Csak nagyon rövid észrevétel, egyetértek az 

állásfoglalással. Esetleg annyit még beleírhatnánk, hogy én úgy vettem észre ezen a 
bemutatón, hogy nemcsak Ovi-foci programra szólhat ez, hanem lehet kicsivel nagyobb 
pályát is csinálni, tehát akár még az általános iskolai mindennapos testnevelésbe, a 
létesítményproblémákba is belesegíthetne ez a program. Tehát azt is vizsgálja meg esetleg a 
minisztérium, hogy van-e erre lehetőség vagy milyen költségekkel járna, ha elfogadja a 
bizottság ezt a kiegészítést.  

 
ELNÖK: Azért vettük bele az állásfoglalás közepén, hogy „támogatja a mindennapos 

testnevelés bevezetését, amihez ez is hozzájárulhat”. Ha a képviselő úr azzal megelégszik, 
hogy ennyivel kiegészítjük az állásfoglalást, hogy „vizsgáljuk meg azt, hogy az iskolai 
testnevelés programhoz milyen további infrastrukturális fejlesztéseket lehetne megvalósítani”, 
és azt csatoljuk a jelen állásfoglaláshoz. (Szilágyi György bólint.) Rendben van. Zakó 
képviselő úr! 

 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Élénken előttem van a vetített előadásnak egy 

száma, hogy 22 milliárd forint. Erre konkrétan emlékszem, ennyi az Ovi-foci program teljes 
bekerülési költsége. Feltételezve, ha jól emlékszem, hogy gyakorlatilag ezt minden óvodában 
létrehoznák. Ugye valószínűleg erre nem fog sor kerülni, de kérdezem a tisztelt bizottságot, az 
elnök urat, hogy ennek a 22 milliárd forintnak az ismeretében is így gondoljuk-e ezt. 
Miközben ott is elmondtam, hogy a gyerekek szüleitől kérik be a vécépapírt, meg a szappant 
sokszor az óvodában. Tehát ilyen komplexen nézve… Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Direkt azért nem tartalmaz konkrétumokat az állásfoglalás, tehát nem arról 

van szó, hogy ezt a programot meg kell valósítani, hanem ezt a programot mi támogatandónak 
ítéljük. Nyilván majd a kormány, a parlament eldönti az aktuális költségvetési évben, hogy 
mennyi pénzt tud erre áldozni. Nem gondolom, hogy belátható időn belül eljutnánk odáig, 
hiszen, ha végiggondolja a képviselő úr, legalább még 500 tornaterem hiányzik az általános 
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iskoláknál, tehát van bőven infrastrukturális fejlesztési igény. Ez csak egy támogató 
nyilatkozat, inkább azt mondom, hogy egy lelki támasz ahhoz, hogy ez a kezdeményezés 
egyébként helyén való. Van-e más vélemény? (Nincs jelentkező.)  

Határozathozatal 

Kérdezem, hogy ki az, aki alelnök úr kiegészítésével az állásfoglalás-tervezetet 
támogatja. (Szavazás.) Egyhangú igen. Köszönöm szépen.  

Van-e még észrevétele valakinek? (Nincs jelentkező.) Az albizottsági üléseket a 
múltkor említettem, kérek mindenkit, hogy a két albizottság ülésén albizottsági tagként 
vegyen részt.  

A jövő hét munkáját illetően, kedden kezdünk, mert pünkösd hétfő van, arra 
készüljenek képviselőtársaim, hogy csütörtökön reggel is kell bizottsági ülést tartanunk, 
amennyiben az adótörvényhez kapcsolódók kerülnek benyújtásra, azt jövő héten csütörtökön 
kell megtárgyalnunk, de erről még kapnak értesítést menet közben. Köszönöm szépen.  

Az ülést bezárom, további szép napot kívánok.  
  

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 40 perc)  
  

Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


