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Napirendi javaslat  
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Az ülés résztvevői  
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Szilágyi György (Jobbik) alelnök  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Kovács Ferenc (Fidesz) 
Kovács Péter (Fidesz)   
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Vincze László Mihály (Fidesz)  
Bús Balázs (KDNP) 
Hoffman Pál (KDNP) 
Horváth András Tibor (MSZP) 
Pál Béla (MSZP) 
Dr. varga László (MSZP) 
Zakó László (Jobbik)  
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Becsó Zsolt (Fidesz) Kovács Péternek (Fidesz)  
Lasztovicza Jenő (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) megérkezéséig Kovács Ferencnek (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz) megérkezéséig Vincze László Mihálynak (Fidesz)  
  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Bardóczy Gábor főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 
Dr. Sterbenz Tamás, Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének 
főtitkára 
Bodnár Péter, Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének ügyvezető 
igazgatója 
Dr. Sárközy Tamás, a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség elnöke 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 2 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok szeretettel 
köszöntöm a Sport- és turizmusbizottság mai ülésén részt vevőket, a bizottság tagjait, az 
előadókat és a kedves résztvevőket.  

Képviselőtársaim előre megkapták a mai ülés napirendjét. Kérdezem, hogy ezzel 
kapcsolatban van-e valakinek észrevétele. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, kérdezem, 
hogy ki az, aki elfogadja a mai ülés napirendjét. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 
elfogadta a mai ülés napirendjét. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk 
határozatképes, így megkezdi munkáját.  

Az ülésszak utolsó bizottsági ülését tartjuk ma. Nincs már olyan törvényjavaslat a Ház 
előtt, amely kapcsán akár módosító indítványok, akár tárgysorozatba-vétel tekintetében a 
bizottságunknak állást kellene foglalnia. Így nem tervezek további ülést. Így is, ha 
visszatekintünk a tavaszi és a rendkívüli ülésszakra, eléggé aktív időszakot hagy maga mögött 
a bizottság, hiszen 19 alkalommal üléseztünk, és 39 napirendi pontot tárgyaltunk meg ezen a 
19 ülésen. Hoztunk öt állásfoglalást és egy sor kiemelt kérdésben tudtunk segítséget nyújtani 
különböző szövetségi pályázatok esetében, illetve nyilván a törvényjavaslatok kapcsán a 
bizottság saját indítványokkal is segített abban, hogy minél jobb színvonalú törvények 
szülessenek a parlamentben, tehát minden képviselőtársamnak köszönöm azt, hogy időnként a 
heti két, sőt volt olyan alkalom, hogy három ülés is határozatképesen tudott telni. Egyetlen 
egy olyan bizottsági ülésünk sem volt, amin a határozatképesség problémát jelentett volna.  

Úgyhogy bízom abban, hogy a nyár elég lesz arra, hogy mindenki kipihenje magát, és 
ősszel egy hasonlóan aktív és sűrű időszaknak nézhessünk elébe.  

Tájékoztató a mindennapos testnevelés bevezetésének helyzetéről  

Rátérünk az első napirendi pontunkra, amelyben egy tájékoztatót hallgatunk meg a 
mindennapos testnevelés bevezetésének helyzetéről. A napirendi pont előadója a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium főosztályvezetője, Bardóczy Gábor. Főosztályvezető Úr! Meg is 
adom a szót.  

Bardóczy Gábor előterjesztése 

BARDÓCZY GÁBOR (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tisztelt Bizottság! A 
mindennapos testneveléssel kapcsolatban tisztában vagyunk, hogy egy elég régóta húzódó 
feladat, amit a sportkormányzat igyekszik megoldani, és örömmel tudok arról beszámolni, 
hogy az oktatásért felelős államtitkársággal, tehát a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal a 
megegyezés megtörtént arra vonatkozóan, hogy a kötelező mindennapos testnevelés 
bevezetésre kerüljön. Bízunk benne, hogy a jelenlegi körülmények között a 2012/13-as 
tanévtől ténylegesen bevezetésre kerül a mindennapos kötelező testnevelés. Nem szeretném 
megismételni, ami le van írva az előterjesztésben, hogy ez hogyan fog megtörténni, hanem 
inkább azzal szeretném kiegészíteni az előterjesztést, hogy mindennek a forrása, illetve a 
sarokpontja az, hogy van-e rá forrás, illetve a létesítményellátottság. 

Örömmel jelenthetem a bizottságnak, hogy négy régióban nyolcmilliárd forint 
értékben fogunk tornaterem-építési pályázatot kiírni ez évben, amivel próbáljuk orvosolni a 
tornateremhiányt a mindennapos testnevelés bevezetése kapcsán. Illetve a központi 
költségvetésből a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkársága kiírt egy pályázatot 
egymilliárd-százötvenmillió forint értékben, amire több, mint 350 pályázat érkezett, és az 
igényelt támogatási összeg a tornatermek felújítására és iskolai infrastruktúrára több mint 
nyolcmilliárd forint volt. 
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A jelenlegi tájékoztatás alapján, amit a Belügyminisztériumnak köszönünk, több mint 
150 darab sportlétesítmény fog megújulni az elkövetkezendő fél évben Magyarországon, 
amiben közel 50 darab tornatermet, illetve tornaszobát és tornaudvart tudunk felújítani. Úgy 
gondolom, hogy az elmúlt évekhez képest ez már egy óriási előrelépés ahhoz, hogy be tudjuk 
vezetni a mindennapos testnevelést. Terveink szerint a jövő évben ugyanezeket a forrásokat a 
létesítményhiánynak, illetve a létesítmények állapota okán biztosítani kívánjuk ahhoz, hogy 
minden feltétel elháruljon a kötelező mindennapos testnevelés bevezetéséhez. Köszönöm 
szépen, elnök úr, én ennyit szerettem volna kiegészíteni. Természetesen, ha kérdés van, 
szívesen válaszolok.  

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 
van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük. Zakó László képviselő úr, öné a szó.  

 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Ezt már tárgyaltuk egyszer a 

parlamentben plenáris ülésen, akkor is szóvá tettem, és most is szeretném megkérdezni, hogy 
azokban az iskolákban, ahol van tornaterem, tehát építeni sem kell, még felújítani sem kell, és 
nyolcosztályos általános iskolát vegyünk példának, ahol két osztály megy egymás mellett, 
tehát 16 osztályról beszélünk, és hogyha reggel 8-tól délután 16 óráig tart elméletileg a tanítás 
vagy eddig húzható ki, akkor hogy lehet 16 osztálynak nyolc órán belül – télvíz idején, 
hidegben, hóban, fagyban – ezt a testnevelés órát megtartani. Olvasva és tudva azt, hogy 
ennek nem feltétlenül kell tornateremben lennie, hanem udvaron, szabad térben, de azért 
extrém körülmények között ez véleményem szerint teljesíthetetlen. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Szalay Ferenc alelnök úr kért szót. 
 
SZALAY FERENC (Fidesz): Hadd mondjam el főosztályvezető úrnak is, hogy nem a 

létesítménykérdés a kérdés a mindennapos testnevelés bevezetésénél. Ha abból indulunk ki, 
hogy mennyi tornaterem van, meg hogy a gyerekek tudnak-e futni télen, nyáron, hóban, 
esőben, vízben, akkor sosem lesz mindennapos testnevelés. Itt van Deák Gyuri barátunk, aki a 
Diáksport Szövetséget képviseli, de szerintem mindenki elmondhatja, hogyha visszagondol a 
gyerekkorára, nem kergették az asztal körül, hogyha ne adj isten, nem Adidas cipőben, meg 
nem tudom, milyen felszerelésben és meleg tornateremben végezte a testnevelés órát. Jó lenne 
tényleg ezt nagyon komolyan venni, hogy nehogy megakadályozzuk a mindennapos 
testnevelés bevezetését azzal, hogy elkezdünk akaszkodni a tornatermek számával.  

Egyébként 400 tornaterem hiányzik az országból, 400, hogyha nagyon megnézzük az 
adatokat. Nem tudjuk megépíteni arra az időre, hogy be lehessen vezetni.  

Azt gondolom, hogy azt köszönjük most meg nagyon a sportállamtitkárságnak, hogy 
egyáltalán idejutottunk, hogy kötelező a három testnevelés óra és délután kötelező a kettő, 
délutáni testmozgás gyanánt. Hogyha most a tornatermek kérdését kezdjük feszegetni, rossz 
irányban vagyunk. Gondoljuk végig azt, hogy a saját gyerekeinkkel, hogyha állandóan csak 
mindig óvjuk, védjük széltől, fagytól, hótól, mit érünk el! Betegebbek lesznek! Nem készítjük 
fel őket a várható kihívásokra.  

Szóval én azt gondolom, hogy így jó most ez az anyag, ahogy van. Szerintem azt kéne 
tennünk, hogy a 2012/13-as tanévre valóban a mindennapos felé menjen el a gondolatunk. Ez 
persze forráskérdés is lesz, és folyamatosan tíz év alatt tegyük rendbe a tornateremkérdést az 
országban. De ne adjunk támadási lehetőséget a nem testneveléssel foglalkozóknak, hiszen 
állandóan abban volt a kötözködés, hogy a gyerekek hol fognak tudni testnevelni.  

Én tanítottam olyan iskolában, ahol 1200 gyerek volt, egy tornaterem, három részre 
osztható. Testnevelés órát tartottunk lépcsőházban, aulában, folyóson, gáton, kint az udvaron, 



- 7 - 

és senkinek semmi baja nem lett. Ráadásul minden versenyt meg lehetett nyerni ezekkel a 
gyerekekkel, mert ugyanúgy grundon nőttek fel, ahogy a régiek és tudták azt, hogy hol a 
helyük a világban. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Én csak meg tudom erősíteni, mert én magam 

is testnevelés tagozatos általános iskolába és gimnáziumba jártam, úgyhogy nálunk is az volt 
a helyzet, hogy egy szekcionálható tornaterem volt, amit két részre lehetett osztani, de az 
évfolyamunkon négy osztály volt, tehát mi is lépcsőházban, aulában, hát meg nyilván, amíg a 
szabadtéren lehetett, addig ott kint futottunk. De ez nem gátolt meg bennünket abban, hogy 
egyébként minden városi bajnokságot és megyei bajnokságot nyerjünk. Tehát ez nem 
hátráltatott minket a felkészülésben. És ha jól emlékszem, az első Adidas felszerelésemet is 
körülbelül 13 éves koromban kaptam, amire már nagyjából azért néhány évet eltöltöttem a 
sportban. 

További kérdések vannak-e? Szilágyi alelnök úr, öné a szó.  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Ugye a Jobbik 

Magyarországért Mozgalom maximálisan támogatja a mindennapos testnevelés bevezetését. 
Ez a programunkban is szerepel. Az első kérdésem az lenne, hogy mennyire számít ez kőbe 
vésett időpontnak, hogy 2012/13-ban be fogjuk vezetni, hiszen szó volt már az előző évben is, 
hogy ettől a tanévtől bevezetésre kerül a mindennapos testnevelés. Hozzáteszem, hogy attól 
függetlenül tudom és meg is értem sokszor azokat a nehézségeket, inkább azt mondom, a 
mindennapos testnevelés bevezetésével kapcsolatosan, amik hozzájárulnak. Nagyon sokat 
foglalkozunk ezzel a témával, különböző szakértőkkel konzultálunk, sőt én szakértői 
véleményeket kértem ezzel kapcsolatosan. És az tényleg látható, hogy nem egyszerű 
bevezetni a mindennapos testnevelést az iskolákban. Én ezt úgyis fogalmaznám meg, hogy ez 
inkább akarat kérdése. Tehát le lehet győzni azokat a nehézségeket, amik ezzel kapcsolatosan 
vannak. A kérdés az, hogy akarjuk vagy nem akarjuk, és még van egy nagyon lényeges dolog 
a mindennapos testnevelésnél. Nem is ez a kulcsszó, nem is csak a mennyiségre kellene 
ráhelyezni a hangsúlyt, hanem a minőségre. Lehet mindennapos testnevelés, hogyha az nem 
éri el a célt. Tehát a célt kellene meghatározni, a célnak pedig annak kell lenni, hogy a 
gyerekek megszeressék a sportot. Hogyha megszeretik a sportot, a mozgást, akkor az egész 
életükben végig fogja kísérni azokat az embereket, akiket fiatalkorukban megismertettünk a 
sportolással. És tudjuk, hogy ennek milyen nemzetgazdasági és népegészségügyi hatásai 
lehetnek a felnövekvő generációra. Tehát ezért fontos a mindennapos testnevelés, de az sem 
mindegy, hogy milyen mindennapos testnevelést végzünk, hiszen, hogyha egy gyermek nem 
szereti meg a sportot, pont az ellenkezőjét érjük el, tehát nem az életkorának megfelelő 
képzésben részesül, akkor akár pont az ellentétje is előfordulhat.  

A másik kérdésem az lenne, hogy mindig az foglalkoztatott ezzel kapcsolatosan, hogy 
hogyan tudjuk a gyerekeket, még akkor is, mikor arról volt szó az államtitkárság részéről, 
hogy most még csak úgy vezetjük be, hogy x óra kötelező óraszámban, és délután kötelező 
bármilyen sportfoglalkozás lesz. Hogy fogjuk a gyerekeket rávenni arra, hogy ezt ők tényleg 
szeressék. Tehát ne kötelezőnek érezzék, hiszen a kötelezettségek, főleg gyermekkorban vagy 
fiatalkorban a kötelezettségeket nem viselik annyira jól, mintha önként mennek. Csak egy 
ötlet, hogy nem gondolkozott-e esetleg a kormány vagy államtitkárság azon, hogy valamilyen 
ösztönző rendszert kellene kitalálni. Erre vannak már jó példák, nyugati példák. Tehát 
gondolok például arra, hogy esetleg a felvételi pontszámokban, amikor továbbtanul valaki, és 
ugye végigívelhetne elvileg az egyetemig, plusz pontokat kaphatna azért, hogyha ő sportol. 
Tehát onnantól kezdve – ismét visszatérve a fiatalokra – inkább elmenne sportolni, minthogy 
valamit tanuljon. Tehát már megszerettetnénk vele, automatikusan megszeretné a sportot, 
hogyha ezért neki plusz pontszám járna egy-egy felvételi alkalmával. 
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A másik a létesítménykérdés, ami felvetődött. Itt volt a bizottság előtt az úgynevezett 
Ovi-foci program, amit ajánlok a figyelmükbe, ott ugye elhangzott az, hogy ez óvodákban 
olyan műfüves pályák felállítását tenné lehetővé, amik téliesíthetőek, tehát elvileg télen is 
használhatóak. Igaz, hogy óvodásokra van kitalálva, de megnagyobbítható ez a pálya, és akár 
akkora pályákat is igénybe lehetne venni, ami az általános iskolákban egy átmeneti megoldást 
adhatna, sokkal olcsóbban, mint hogyha egy sportcsarnokot építünk fel. Tehát még egyszer ki 
szeretném jelenteni, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom maximálisan támogatja azt, 
hogy legyen mindennapos testnevelés, sőt hát szeretnénk, hogyha az itt elhangzott ígéreteknek 
megfelelően a 2012/13-as tanévtől ez bevezetésre is kerülne. De hangsúlyozom, hogy azt még 
fontosabbnak tartjuk, hogy ezek a testnevelési órák mindenképpen azt a célt szolgálják, hogy 
a gyerekek megszeressék a sportot, tehát olyan minőségi vagy érdekes testnevelési órákat 
kapjanak, amivel a sport felé tudjuk a gyereket irányítani. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Az ellenzék-kormánypárt sorrendben Hadházy 

Sándor és utána Horváth András képviselő úr. 
 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!  
Rendkívül szeretném felhívni a figyelmet az együttműködés kérdésére, ugyanis itt 

elhangzott, hogy 400 létesítmény hiányzik, tornaterem hiányzik az országban. De egészen 
biztos, hogy ez jelentős mértékben csökkenthető lenne, mármint a létesítményhiány, hogyha 
jó együttműködéseket lehetne kialakítani az intézmények és az egyesületek között, mert lehet, 
hogy az egyesületek birtokában, használatában vannak olyan létesítmények, amelyeknek a 
kihasználtsága lehetővé tenné azt, hogy az iskolai oktatás céljára is felhasználható legyen az 
adott létesítmény. Az együttműködést rendkívül fontosnak tartom. A másik, amit szeretnék 
megemlíteni, az az, hogy a testnevelő tanárok képzése, továbbképzése és motiválása 
rendkívül fontos volna. Hiszen egyáltalán nem közömbös számunkra, hogy milyen oktatás 
folyik, illetve hogy szakmai szempontból – mondjuk akár az öt látványsport tekintetében, akár 
más sportágak tekintetében – megfelelő szakmai alapokat kapnak-e a gyermekek, illetve a 
testnevelő tanáron nagyon sok múlik, hogy a diákok versenyeztetését mennyire veszi 
komolyan, mennyire törekszik a környéken lévő egyesületekkel, szakosztályokkal történő 
együttműködésre. Tehát valamilyen formában a motivációt és a szakmai felkészítést segíteni 
volna célszerű. Talán ha felületesen gondoljuk azt, hogy hogyan lehet az öt látványsportág 
közül a jégkorongot vagy a vízilabdát, ez a kettő az szerintem, ami létesítményigényesebb a 
többinél, megoldani, akkor azért elég egyszerű válaszokat is találhatunk, hiszen a téli 
időszakban egyre több településen vannak ilyen szabadtéri korcsolyapályák. Én úgy 
gondolom, hogy ez megint együttműködés formájában valósulhat meg. Például a Duna-
kanyarban ismerek ilyen együttműködést, ahol Leányfalu megcsinálta a szabadtéri 
korcsolyapályát, és igen, azt lehetne egyébként oktatási célokra is felhasználni, hiszen 
gyerekkorban kell ezeket a készségeket elsajátítani.  

Vízilabdánál pedig nagyon sok helyen van úszásoktatás, lehet, hogy csupán egyetlen 
egy kaput kellene beállítani, és a gyerekek már nagyobb kedvvel vennének részt az 
úszásoktatásban is, hogyha azt követően egy játékos foglalkozás is megtörténhet. Tehát én 
mindenképpen erre a két dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a minisztérium, illetve 
az állam vállaljon jelentős szerepet ezeken a területeken. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm képviselő úr. Horváth András képviselő úr, öné a szó. 
 
HORVÁTH ANDRÁS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. A Magyar 

Szocialista Párt frakciója és jelenlévő képviselői maximálisan egyetértenek a mindennapos 
testneveléssel, és nagyon örülünk, hogy ez minél előbb bevezetésre kerül. Én azt gondolom, 
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hogy a mindennapos testnevelés egyik fő feladata az kell hogy legyen, hogy szemléletet 
formáljon a gyerekeknél. Igényt alakítson ki arra, hogy naponta csak egy fél órára is, 
bármilyen jellegű sportos mozgást végezzenek. Úgy, ahogy Hadházy képviselőtársam 
mondta, rengeteg feladat fog hárulni a pedagógusokra, azokra, akiknek ezt a 
szemléletformálást nap mint nap el kell végezni, de ugyanilyen feladat hárul szerintem az 
adott település vagy térség sportegyesületeire is, akiknek vezetői, edzői jó lenne, hogyha 
elkezdenék járni az iskolákat, és ott, ezeken a testnevelési órákon esetleg egyes sportágakban 
a tehetségeseknek mutatkozó gyerekeket mindenképpen megpróbálnák valahogy a 
sportegyesületek köré csoportosítani. 

Én azt gondolom, hogy nagyon fontos a létesítményháttér, de ahol nincs létesítmény, 
ott a lakókörnyezet helyi adottságait is ki lehet használni, hiszen, hogyha az a település vagy 
iskola egy tóparton, vízparton, erdő mellett van, akkor ez már eleve millió olyan sportolási 
lehetőséget rejt magában, amit hogyha a pedagógusok valóban használni akarnak, és valóban 
a gyerekek szemléletét formálni akarják, akkor tudják használni. Én úgy gondolom, hogy a 
hiányzó 400 tornaterem jó része az elkövetkező időben a nyolcmilliós pályázatból meg is tud 
épülni. 

Tehát én még egyszer, összefoglalva, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség, 
viszont a pedagógusokra és a sportegyesületekre valóban nagy felelősség hárul, hogy el is 
érjék azt a célt, amit ezzel a törvényalkotó szeretett volna megvalósítani. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Vincze László képviselő úr! 
 
VINCZE LÁSZLÓ MIHÁLY (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégek! Úgy 

gondolom, hogy az alsó tagozatnak a munkálkodása, az alsó tagozatban végzett munka 
kulcskérdés lehet ahhoz, hogy megszeressék a gyerekek a mozgást, a testnevelést, a sportot, 
és egyáltalán azt, hogy igényük legyen arra, hogy élményt nyújtson a sport számukra, és ha ez 
megtörténik, akkor utána természetes módon akár a látványsportok, akár bármilyen irányba el 
tudnak lépni. Ehhez viszont kínálatot kell adni. Olyan képzett, mondjam ki, testnevelőt vagy 
pedig „speckót” végzett tanítókra van szükség, akik a testnevelési játékokat, egyáltalán a 
labdát, a mozgást megszerettetik. És bizonyos alapokat adnak akár a labdarúgáshoz, 
kézilabdához, sorolhatnám az összes többit. 

Mert téli időszakban igenis grundbirkózzon az alsós gyerek, mert azért írták ki ezeket 
a dolgokat, de mindegyik fiú, és akkor ha elesik a futballpályán, nem fog ott fetrengeni, 
hanem felpattan és nyilván mint ütközni tudó játékos, továbbmegy és csinálja, amit kell.  

Vagy tanulja meg az asztalitenisz alapjait, játssza a testnevelési játékokat, legyen az a 
tűzharc vagy bármiféle más, millió egyet tudna az ember sorolni.  

Kulcskérdés a szakember kérdése. Én a tornatermet a közepére helyezném el, mert 
magam is dolgoztam olyan helyen, iskolában, amikor a gyerekekkel, akár tanteremben, padon 
végzett gyakorlatokat csináltattam, nyilván ez a legkeservesebb, de nyilván nem minden órára 
így volt a csoport beosztva, hanem egy rotációs módon ez megoldódott. Vagy szánkóztunk 
például a Tisza-gáton vagy grundbirkóztunk, és a többi. Én nem akarom sorolni. 

A bevezetés egy másik kulcskérdés, hogy mikor. Ugyanis, ha délelőttre vezetem be a 
testnevelés órákat, akkor a gyerek ott lesz. Ha délutánra vezetem be, akkor elviszi a 
nyelvtanulás, a zeneoktatás és minden olyan komoly és nyomós indok, ami sajnos pont az 
alapvető cél, hogy széles körűen mindenki részt vegyen. Négy évig az alsó tagozatban minden 
gyerek ebben részt vesz, utána el sem lehet zavarni a pályák környékéről, mert a sok-sok 
kínálatból lesz olyan terület, amit örömmel és szívesen csinál a túlsúlyos vagy éppen a 
mozgásában korlátozott is. És élmény lesz a mozgás és nem nyűg.  

Hangsúlyozom: délelőtti bevezetés. Erre nekünk volt receptünk, hiszen ’85-től 2002-ig 
csináltuk Csongrádon. Öt perceket vettünk le a tanórákból, tehát nem 45 perces órákat 
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tartottunk, de már a 40 perc úgy telt el, hogy csöngetéskor a tanító néni ott állt a küszöbön, és 
kicsöngetésig tartott az óra, utána a szünet a gyereké volt, át tudtunk öltözni, fel tudott 
készülni. Az öt percekből pedig összejött annyi idő, hogy a plusz egy testnevelést futotta. És 
így más tantárgyakat nem kellett kiszorítani, mert én tudom azt, az akkori gyakorlatból is, 
hogy ez volt a legnagyobb dilemma, hogy akkor most melyik tantárgy rovására legyen 
bevezetve a mindennapos testedzés vagy testnevelés. Egyik tantárgy sem szívesen adta fel a 
saját szempontjai okán is, hogy mondjuk a három óráját lecsökkentsék kettőre, nem beszélve, 
hogy mondjuk énekórával, amiből volt heti kettő, eggyel nem nagyon lehet mit kezdeni.  

Tehát ezt nagyon szeretném, ha megfontolnák. Az erre vonatkozó szakmai és egyéb 
tapasztalat rendelkezésre áll nemcsak a magam részéről, hanem azon iskoláké is, akik akkor 
ebben benne voltak. Érdemes lenne ezt leporolni, megnézni. Délutántól, attól tartok, hogy az 
ifjúság fele lesz ott, és pont az alapcélt nem érjük el. 

Elhangzott itt az óvodával kapcsolatban is, nyilván ha van lehetőség meg szakember, 
oda is ki kell terjeszkednünk, és már onnan kell indíttatni a mozgás megszerettetését.  

Nagyon jó példa volt erre a focitéma. Na de hát ha mindenütt lenne egy óvó bácsi, 
mint Kisteleken a körzetemben, a Czeigerschmidt Roli, akik megnyerték a megyei 
bajnokságot, óvó bácsi létére, a nagy csapattal, ott biztos, hogy szeretik az óvodás kisfiúk, 
kislányok a futballt. De ahol az óvó néni, lehúzza a fejét, mikor jön a labda felé, tartok tőle, 
hogy ott ezt a célt kevésbé fogják tudni elérni. Most csak egy dolgot ragadtam ki. Tehát 
szakember, az órakeret és nem utolsó sorban a létesítmény, a tornaterem. Teljesen egyetértek 
Szalay képviselőtársammal létesítmény ügyben. Vezettessék be a mindennapos testnevelés, 
hajrá, csináljuk, természetesen úgy gondolom, hogy felmenő rendszerben, hogy az életmóddal 
szaporodó létszámok adják meg nekünk azt a visszajelzést és tapasztalatot, ami vonatkozik az 
általam előbb elmondottakra és minden más egyéb fontos szempontra, amit nincs most idő 
kivesézni, de köszönöm a türelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Látom, hogy minden képviselőtársamnál érzelmi húrokat 

penget a mindennapos testnevelés témaköre. Szeretném kérni a képviselőtársaimat, hogy 
mindenki az előterjesztésre koncentráljon. Van-e további észrevétel? Szalay alelnök úr még 
másodszor szót kért és egyben utoljára. (Derültség.)  

 
SZALAY FERENC (Fidesz): Tényleg röviden, kicsit a múlt és aztán a köszönet. 

Körülbelül 10-12 éve dolgozunk a mindennapos testnevelés kérdésén. És azt gondolom, hogy 
mindenki, aki csak egy picit tett hozzá, megérdemli a köszönetet, hogy most ide eljutottunk.  

Amit Szilágyi képviselőtársam mondott, rendkívül fontos, a 2012-es valóban 
mindennapos testnevelés bevezetése a cél. Oda kell tudnunk eljutni.  

Azt gondolom, hogyha a bizottság végiggondolja, hogy mi mindent tett le az asztalra, 
és nem akarom az elnök úr kenyerét elvenni, szerintem össze fogja foglalni és el fogja 
mondani, de ha csak a TAO-t és a mindennapos testnevelést nézzük, történelmi lépéseket 
tettünk. A mindennapos testnevelés kapcsán azért, mert lehet utat építeni, lehet probléma az 
adóssággal, lehet probléma a munkahelyekkel, de az egészséggel sokkal nagyobb baj van, 
mint ezzel a hárommal összesen. És hogyha a gyerekeknek tudunk egy olyan jövőképet adni, 
amiben az egészségük rendben van, akkor többet tettünk, mint bármi más, amit el tudunk 
képzelni. Ha pedig forrásokat is tudunk mögé biztosítani, mint ahogy a társasági adóból az öt 
sportágnál meg lehet tenni, akkor azt gondolom, hogy különleges dolog, amit sikerült letenni 
az asztalra.  

A minőség kérdése, és megint csak nagyon jó kérdés, Szilágyi képviselő úr, ez az 
egész összeborulhat, hogyha nincsen mögötte minőség. És itt a testnevelő tanárok képzése, ha 
már Sterbenz úr itt van a Testnevelési Egyetemről, a testnevelő képzésének kérdése rendkívül 



- 11 - 

fontos dolog. Hogy jól képzett és motivált testnevelők jöjjenek ki a rendszerből, és akkor azt 
gondolom, hogy rendben vagyunk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Lezárva a vitaszakaszt, visszaadnám a 

főosztályvezető úrnak a szót, hogy az elhangzott kérdésekre adja meg a válaszokat.  

Bardóczy Gábor reagálása 

BARDÓCZY GÁBOR (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tisztában vagyunk az 
egészségi mutatókkal Magyarországon, nem szeretném megismételni a bizottság által ismert 
számokat, csak emlékeztetni szeretném a bizottságot, pont itt hangzott el az a legújabb kutatás 
és felmérés, ami alapján megállapítható, hogy több mint 9 milliárd forint spórolható meg az 
államkasszában, hogyha csak a táppénzes napokat vizsgáljuk, és nézzük, ha a magyar 
lakosság sportaktivitását tíz százalékkal növeljük. Ez egy jelentős szám, és akkor még ennek 
az egyéb területre való kihatásait nem is vizsgáltuk, és nem is mondtuk ki. És igen, 
szemléletmódváltásra van szükség. Sok mindenben meg kell változtatni azt a gondolkodást, 
ami jelenleg van, de véleményem szerint egyébként a szemléletmódváltást a gyerekek 
esetében nem az általános iskolában kell megkezdeni, hanem az óvodában a gyerekekben 
benne van az általános mozgásigény, ott a pedagógus, az óvónő szemléletváltására van 
szükség, hogy ne ültesse le a gyereket, amikor egyfolytában menne és mozogna, és ez akkor 
meg fog maradni az általános iskolában, és ott is a pedagógusoknak van szüksége a 
szemléletmódváltásra. Azzal is tisztában vagyunk, hogy a sportstratégia elkészült, februárban 
bement a kormányülésre, és szerepelt benne a mindennapos kötelező testnevelés bevezetése, 
ellenben azt mondta a kormány, hogy várjuk meg a közoktatási törvény koncepcióját, hiszen 
ne a sportstratégia jelentse be hamarabb a mindennapos testnevelés bevezetését, hanem 
először vizsgáljuk meg ennek a lehetőségét, hogy hogyan és merre, és a közoktatással 
közösen vezessük be. Bízom benne, hogy az ősz folyamán a közoktatási törvény elfogadásra 
kerül, és akkor minden akadálya elhárul annak, hogy 2012-től bevezetésre kerüljön a kötelező 
mindennapos testnevelés. Ebben megegyezés született, Hoffman Rózsa államtitkár asszony, 
Czene Attila államtitkár úr, illetve Bánki elnök úr, Szalay alelnök úr és még számos szereplő 
és politikus között. 

És igen, szükségünk van sok mindenre ahhoz, hogy bevezessük a kötelező 
mindennapos testnevelést, hiszen szükségünk van arra, hogy a testnevelés tananyagát 
korszerűsítsük és vonzóvá tegyük, szükségünk van a pedagógusok megfelelő képzésére és 
továbbképzésére úgy, ahogy alelnök úr is mondta, hogy jól képzett, motivált pedagógusokat 
tudjunk csatasorba állítani. És igen, szükség van létesítményfejlesztésre is, hiszen 335 olyan 
alap- és középfokú oktatási intézmény van jelenleg Magyarországon, ami nem rendelkezik 
sportinfrastruktúrával, illetve létesítménnyel, de elindult egy folyamat. Elindult az, hogy 
szeretnénk ezt a célt elérni, és most már kézzelfogható bizonyítékai vannak annak, hogy ezt 
meg tudjuk csinálni, illetve vezessük be, és hajtsuk végre. Én ebben kérném a képviselő 
uraknak a segítségét, amikor az ősz folyamán a költségvetési törvény tárgyalására kerül sor. 
Hogy biztosítsuk hozzá ezt a forrást, és igenis 2012-től a magyar sportnak és a társadalomnak 
az egészsége érdekében, illetve a jövője érdekében vezessük be a mindennapos kötelező 
testnevelést. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a válaszokat. Maradt még nyitott kérdés, ha jól látom, 

Zakó László úgy érzi, hogy nem kapott választ a kérdésére. Öné a szó, képviselő úr! 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Szalay alelnök úr válaszolt a kormány helyett, 

de nem kaptam választ. Szeretném még egyszer megkérdezni, hogy 2-4 osztály egy időben 
télen hogy fog testnevelés órát tartani. Tanítóknak is ki lehet adni ezt a feladatot, azt olvasom, 
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de azért vegyük már tudomásul, hogy a tanítók azon kívül, hogy körbefuttatják a gyerekeket, 
fogócskáztatnak, ami fontos dolog, csak nem biztos, hogy azt egy testnevelő tanár 
egykönnyen tudomásul veszi, hogy az ő szakmáját degradálják ezzel. Azt tudom, hogy amikor 
szegény időkben nyolc gyereket vállaltak parasztemberek, és becsülettel úgy nevelték fel 
őket, hogy nem tudták, hogy a gyerek születése pillanatában hogy fogják felnevelni, és lám, 
mindenkiből tudtak becsületes embert nevelni, itt is azt látom, hogy úgy vágunk bele 
valamilyen nagy fejlesztésbe vagy elképzelésbe, hogy nem látjuk a feltételeit.  

Kérem, hogy ne bagatellizálják el azt a választ, hogy a mozgás fontos. Természetes, 
hogy fontos, de itt most az van leírva, hogy mindennapos testnevelés minden osztályban heti 
három óra délelőtt, kettő délután, mármint hogy hetente összesen így jöjjön össze az öt óra.  

Az én feleségem pedagógus, az meg látszott, hogy önök még nem vittek ricsajos kis 
alsós gyereket vagy osztályt uszodába, nem szárították a hajukat, nem kellett öltöztetni és az 
összes nyűgöt szeretnék átlépni azzal, hogy mozognak a gyerekek, és megoldódik minden 
probléma. Értem a lényeget. Engem most ne győzködjenek arról, hogy erre szükség van, ez a 
kérdésem, hanem kicsit a realitások talaján maradva menjünk bele olyan részletekbe, legalább 
egy válasz erejéig, hogy ezt hogy képzeli el a kormányzat, amikor minden osztályra, iskolára 
rázúdítják ezt a kötelezettséget, miközben sem a pedagógus nincs erre felkészítve, alsós 
tanítókról beszélek, sem a technikai feltételek nem adottak. Még egyszer mondom, az utcán, a 
járdán rohangálást is fel lehet fogni mozgásnak, csak nem biztos, hogy ez volt a cél. Erre 
kérnék választ. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Főosztályvezető úr, öné a szó. 
  
BARDÓCZY GÁBOR (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök 

úr. A jelenlegi közoktatási törvény azt mondja ki, hogy jelenleg alsó tagozatban három 
testnevelés kötelező, felsőben pedig 2,5 kötelező. Tehát jelenleg, ami most 2011 őszétől 
megegyezés volt, az a délutáni, úgynevezett napközis foglalkoztatás keretében fogja az 
általános iskolában a kötelező mozgásra felhívni a figyelmet, illetve ez fog bevezetésre 
kerülni. Én is egy olyan iskolába jártam, ahol két osztály volt, tehát két évfolyam, 16 osztály 
volt, ráadásul testnevelés tagozatos voltam, tehát nekem heti hét testnevelés órám volt, 
mellette pedig még edzéseim reggel és délután, amikor jártam mozogni.  

Véleményem szerint egyébként a testnevelő tanárok kreativitásával, az alternatív 
mozgásformáknak az igénybevételével, rugalmassággal, akár egy tanterem is átalakítható 
olyan alternatív mozgásformáknak a gyakorlásához mint mondjuk a tánc, vagy a környező 
lehetőségek kihasználásával kapcsolatosan, akár az úszásoktatás, akár például a 
korcsolyaoktatás kérdésköre. Véleményem szerint megoldható az, hogy bevezetésre kerüljön.  

Ismerek olyan nem egy, nem kettő testnevelő tanárt, aki azt mondta nekem, hogy csak 
kerüljön bevezetésre, és higgyük el, ő majd kreatív lesz és meg fogja oldani azt, hogy hogyan 
kell a gyerekeket lekötni, illetve hová vigye el őket, és hogy hogyan fog azzal foglalkozni, 
hogy megoldja azt a létesítményhelyzetet, ami nincsen minden általános iskolában, nincsen 
meg adottan. Úgyhogy véleményem szerint ezeknek az alternatíváknak a figyelembevételével 
meg fogják tudni oldani. És ezért gondoltuk, hogy felmenő rendszerben kell bevezetni 
egyébként a kötelező mindennapos testnevelést, hiszen fokozatossággal azért biztosítható 
azoknak a problémáknak, amik menet közben felmerülnek, az orvoslása. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Remélem, hogy így már kielégítő volt a válasz. 

Köszönjük szépen a főosztályvezető úrnak a részvételt, az anyagot. Az államtitkár úrnak 
külön köszönöm, hogy a ciklus elején, amit kértem, hogy a korábbi gyakorlattól eltérően 
minden előterjesztés legyen aláírva, kézjeggyel ellátva, úgyhogy az utóbbi időben ez így is 
történik, úgyhogy a bizottság munkáját megtisztelve, köszönöm az államtitkár úrnak, hogy ezt 
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komolyan vette. Az előző ciklusban ezt négy évig nem sikerült elérnem a korábbi 
államtitkároknál, hogy vegyék annyira komolyan a bizottság munkáját, hogy legalább 
aláírnak egy előterjesztést, amit ők jegyeznek. Köszönöm szépen. Az első napirendi pontot 
lezárjuk.  

Tájékoztató a kosárlabdázás fejlesztési koncepciójáról. Előterjesztő: Szalay 
Ferenc, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke, Dr. Sterbenz Tamás, 
a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének főtitkára 

Áttérünk a második napirendi pontra, amelyben meghallgatunk egy tájékoztatót a 
kosárlabdázás fejlesztési koncepciójáról. A témakör két előadója egyben bizottságunk 
alelnöke, Szalay Ferenc úr, aki a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke, 
illetve dr. Sterbenz Tamás úr, főtitkár úr. Úgyhogy meg is kérem az alelnök urat, hogy 
fáradjon az asztal túlsó végére. (Szalay Ferenc: Maradok, ő tartja az előadást.) Rendben van. 
Köszönjük szépen a színes anyagot, amit a bizottsági ülésre kaptunk. Ebből is látszik, hogy a 
társaságiadó-törvény bevezetésére időben készült a szövetség, és egy nagyon komoly 
utánpótlás-nevelési programmal bír, ami meggyőződésem szerint az alapja lesz annak, hogy 
itt a következő években versenyképesek legyünk Európában. És ne csak a szerencse folytán 
tudjunk például kosárlabdában időnként kijutni világversenyre vagy éppen hajszállal 
lemaradni arról mint legutóbb a hölgyek esetében ez történt. Hanem tényleg egy tudatos 
szakmai munkának köszönhetően versenyben tudjunk lenni, és vissza tudjuk küzdeni 
magunkat Európa élvonalába. Úgyhogy akkor elsőként alelnök úrnak adom meg a szót egy 
rövid bevezetőre, és utána főtitkár úr következik. 

Szalay Ferenc bevezetője 

SZALAY FERENC (Fidesz): Köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehetünk. Ritka dolog 
az, hogy az ember bizottság alelnökeként és egy szövetség elnökeként lehet egy helyen. Én 
úgy gondoltam, hogy ezt kiküszöbölendő, én most alelnök maradnék. Vannak munkatársaim, 
akikkel egyébként is közösen dolgozunk, főtitkár úr, Bodnár Péter igazgató úr, aki a 
munkaszervezetünket vezeti. Ez egy új pozíció, egy vadonatúj státus, azt gondolom, hogy 
mondhatom, hogy ebben is léptünk egy nagyot előre, hiszen az ő munkája arról szól, hogy 
hogyan és miképpen kell magát a szervezetet koordinálni, összefogni. (Közbeszólások: Nem 
lehet hallani!)  

 
ELNÖK: Látom, hogy a szövetségen belüli munkamegosztás érdekében a főtitkár 

próbálta szabotálni az elnök munkáját, de nem sikerült! (Derültség.)  
 
SZALAY FERENC (Fidesz): Akkor elkezdem újra, mert rendkívül szórakoztató volt, 

amit mondtam, tehát még egyszer elmondom. (Közbeszólás: Nem kell!) Nem mondom még 
egyszer!  

Ami az alapelképzelés és az Új pályán című stratégiai anyagban szerepel, az az, hogy 
a kosárlabda versenyképességét szerezze vissza, és erősítse. Rájöttünk arra, hogy kevés a 
gyerek, elfogytak a magyar játékosok. Rájöttünk arra, hogy a nemzetközi szereplés, ha nem 
valósul meg magasabb szinten, mint ami van, akkor nincs húzóerő a kosárlabda sportágban, 
ha az edzőképzésben nincsen megfelelő rendszer, akkor nem tudunk megfelelő mennyiségű és 
minőségű gyereket képezni, ráadásul arra is rá kellett jönnünk, hogy a kosárlabda volt vagy 
háromosztatú körülbelül, a tagozatokkal, a ligákkal és magával a szövetséggel. Meg kellett 
szüntetnünk ezt a hármasságot. Gyakorlatilag a szövetség most átvett mindenféle döntési 
lehetőséget és a hozzá tartozó felelősséget. Lehet, hogy ez teljesen furcsának tűnik, aki ezt 
hallja, de döbbenetes volt, hogy volt egy szervezet a Kosárlabda Szövetség elnöksége alatt, 
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aki eldöntött mindent, majd felhozta az elnökségbe, és azt mondta, hogy fogadjátok el. Ez 
egyszerűen létezhetetlen helyzeteket eredményezett. Ezen szerettünk volna túllenni.  

Amiért ma gondoltuk, hogy jövünk, az az, hogy szeptember elején a férfi Európa-
bajnokság kezdődik Litvániában, illetve most, tegnap a férfi válogatott elkezdett készülni erre 
az európai megmérettetésre, egy pótselejtezőt kell hogy játsszon. Nem egyszerű a kérdés, de 
mindenképpen szerettük volna itt a bizottság előtt elmondani, hogy hogy és miképpen 
gondoljuk a kosárlabda válogatottjainak felkészülését, a nemzetközi porondra való kijutási 
lehetőségét, ezen keresztül felerősíteni a hozzá kapcsolódó marketingmunkát, illetve lent, az 
utánpótlás-nevelésben az iskolákra támaszkodva szeretnénk újjáépíteni a kosárlabdát 
Magyarországon.  

Talán a legnépszerűbb sportág szerte a világon a labdarúgás után, több száz millió 
ember űzi ezt a sportágat. Igazából, ha az ember figyeli a különféle tévés közvetítéseket, az 
látszik, hogy nagyon magas szinten tudják űzni. Mi sem vagyunk most már nagyon 
lemaradva, ezt mutatja az, hogy Hanga Ádám az NBI-ben a San Antonio Spurs csapatához 
szerződhetett. Ilyen sosem volt még, hogy kiválasztottak magyar játékost. Dávid Kornélt 
ügynökök találták meg, és vitték a Spurshoz, ez azért másabb, mert itt több ezer játékos van 
bent a nagy kalapban, és ebből az első 60-at lehet választani, és 59-nek a mi fiatalemberünket 
választották. Ez egy határtalan dolog, azt gondolom. 

Ilyen rövid bevezetővel én főtitkár úrnak adnám át a szót, hogy mondja el, hogy hogy 
és miképpen zajlik a kosárlabda élete ma Magyarországon.  

Dr. Sterbenz Tamás előadása 

DR. STERBENZ TAMÁS, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének 
főtitkára: Köszönjük szépen a meghívást. Azt hiszem, először van a kosárlabda ebben a 
körben, és ahogy elnök úr is mondta én mint a főtitkár, illetve az ügyvezető adnánk egy rövid 
tájékoztatást arról, ami gyakorlatilag tavaly ősz óta folyik a szövetségben. Egy komoly 
elemző munka után tettük le azt a stratégiai anyagot, amit talán karácsony előtt mindenki 
kézbe kapott. És azok az örömteli lépések meg is történtek ebben a félévben, amik ahhoz 
kellettek, hogy a szövetség valóban döntéshozó kompetenciákat visszanyerjen. Ha valaki 
figyeli a mostani kosárlabda híreket, nem a válogatottakat, hiszen a válogatott most készül az 
EB-re, de a kluboknál folyó dolgok nagyon új jelenségeket mutatnak. Az a lehetetlen helyzet, 
ami az utóbbi tíz-húsz évben kialakult, hogy a klubok saját magukról tudtak dönteni, azt 
eredményezte, hogy egy olyan adósságcsapdába kerültek az egyesületeink, amik tényleg 
veszélyeztetik a nemzetközi indulást is, és sajnos már magyar bajnokságban. Biztos sokan 
látták a pécsi női klub fenyegetettségét, de nagyon elkötelezett a szövetség elnöksége abban, 
hogy csak a rend útja lehet a követendő, és csak azok a klubok vehetnek részt a magyar 
bajnokságban, illetve a nemzetközi kupákban, akik racionálisan gazdálkodnak. Ennek a 
stratégiának a mottója az volt, hogy új pályára állítsuk a kosárlabdát. A mottó alapja az volt, 
hogy tavaly ősz óta új szabályok alapján is játsszuk, hiszen a trapézt felváltotta ez a téglalap 
alakú pályafestés. Az új pályának a legfontosabb része az, hogy legyen olyan döntéshozó 
fórum, és ez az elnökség ma már a szövetségben, aki a lokális érdekek helyett megpróbál a 
kosárlabda magyar érdekei szerint vezetni egy sportágat.  

Ugye két célt tűztünk ki, az utóbbi húsz évben úgy érzem, hogy a sportág inkább egy 
sodródó pályán haladt. Ez a két cél nagyon egyértelmű és talán öt-tíz éven belül mérhető 
eredményeket hozhat. Az egyik a nemzetközi eredményességünk. Azt szeretnénk, ahogy itt 
elnök úr elmondta a bevezetőjében, hogy ne egy-egy rossz támadáson múljon az EB-n, illetve 
a VB-n való részvétele a válogatottaknak mint a lányok esetében, hanem folyamatosan 
részvevői legyünk a válogatottak nemzetközi versenyeinek, illetve a klubjaink között legyen 
egy-egy olyan vagy kettő-kettő talán, akik az európai kupákban mindig versenyképesek. Le 
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kellett számolnunk azzal az illúzióval, hogy Magyarország egy erős profi bajnokságot tud 
működtetni.  

Azt hiszem, az utóbbi 15-20 év azt mutatja, hogyha ezt a pályát választjuk, hogy egy 
erős, kiegyensúlyozott férfi és női bajnokságunk van, az csak azt hozhatja magával, hogy 
rengeteg külföldit hozunk, és igazából nem felfelé az erősekhez igazodnak az alsó csapataink, 
hanem sajnos az erőseket húzzuk vissza az alsók szintjére. Sokkal jobbnak tartjuk azt a 
modellt, ami az utóbbi években már látszik kialakulni, hogy két-három csapat ma már európai 
szintű döntőt tud vívni, ugye a Szolnok-Albacomp mérkőzést, ha valaki látta, Hanga Ádám 
példája is azt mutatja, hogy ezek már valóban európai színvonalú mérkőzések voltak. 
Elképzelhető, hogy a bajnoki struktúrában is nagyobb változások lesznek, már ez a munka is 
elkezdődött. Nem valószínű, hogy 14 csapatos férfi bajnokság, illetve 12-14 csapatos női 
bajnokság működtethető Magyarországon. Ami nekünk nagyon fontos, hogy legyen minden 
évben részvevője az európai kupáknak, öröm, hogy megint a szolnoki és mellette most a Paks 
is indul az európai kupákban a férfiaknál. A nőknél pedig a Sopron mellé a Győr kezd 
felzárkózni. Az lenne a cél, hogy a Pécs is nyerje vissza azt az erejét, ami megvolt, de sajnos 
először azt a klubot rendbe kell tennünk.  

Amiért ezt a két célt kitűztük, a másikat nem fejtettem ki jobban, az, hogy 
Magyarországon tíz éven belül mi legyünk a legnépszerűbb teremsportág. Erre talán azért 
alkalmas - a kézilabdázók reakcióit figyelem egy kicsit (Derültség.) – a kosárlabdázás, 
beszéltünk itt ma már a mindennapos testnevelésről, illetve a létesítményhelyzetről, hogy 
talán ez az a csapatsportág, amit még egyedül, ellenfél nélkül is mindenki szívesen űz. Én 
még nem láttam egyetlen olyan másik csapatsportágat, hogy valaki elkezdett dobálni egy üres 
kapura mint a kosárlabdázás, vagy azok a formái, ahol egy-egy elleni játék legalább olyan 
izgalmat nyújthat mint a csapatjáték. És ugye létezik a ma B33 néven itthon elindult sorozat, 
ez a streetballnak egy sokkal szabályozottabb formája, azt hiszem, hogy minden formája a 
kosárlabdázásnak, a legkisebbeknél az ügyességfejlesztés, labdás mozgalmak, az egy-egytől a 
három-háromig alkalmas lehet arra, hogy a ma 26 ezer regisztrált versenyzőnket legalább 
megduplázzuk ez alatt az időszak alatt. 

A stratégia alapja az, hogy nem volt kevés pénz eddig sem a kosárlabdában. Bár 
nagyon örülünk, hogy a társasági adó átalakításával plusz források érkezhetnek, de a döntő 
változást a kosárlabdázásnak az jelenti, hogy ezek a források valóban hatékonyan kerüljenek 
feldolgozásra. Ahogy említettem ma, a legnagyobb problémánk, hogy ezeket az adósságba 
kerülő klubokat térítsük vissza arra az útra, ami egy racionálisabb gazdálkodás. Illetve, hogy 
rájöjjenek ezek a klubok, hogy nem a napi túlélés a legfontosabb, hanem az adott bajnokság 
megnyerése akár egy újabb amerikai vagy külföldi megszerzése által, hanem annak a 
pályának az elindítása, aminek az utánpótlás lehet csak az alapja.  

Sokat beszélünk arról, hogy oka vagy eredménye az utánpótlás-nevelésünk annak, 
hogy a válogatottjaink nincsenek Európa élmezőnyében, én azt gondolom, hogy ez annak is 
eredménye, hogy a bajnokság ilyen struktúrájú. Ma minden erőforrást a kosárlabdában az 
élvonal visz el, és nemcsak a pénzre gondolok, hanem edzőkre is. Amikor panaszkodunk arra, 
hogy nincsenek jó edzőink az utánpótlásban, akkor igazából nem csodálkozhatunk, hiszen 
minden épeszű kosárlabdaedző, ha választhat egy ötször akkora fizetés, egy NB1-es vagy egy 
NB1 B-s csapat kispadja, illetőleg egy utánpótláscsapatnál kapott néhány tízezer forint között, 
akkor mindig az NB1-et fogja választani.  

Az egyik legfontosabb változás, ami most ősztől elindul a szövetségben, hogy lesz két 
kiemelt olyan utánpótlás-bajnokságunk, a 18 éves fiúk, illetve a 16 éves lányok számára, amit 
valóban szeretnénk olyan rangos versenysorozattá tenni, hogy ezek a gyerekek ott szakmailag 
nőjenek fel, és úgy gondoljuk, és hiszünk abban, hogy ez lehet olyan népszerű mint egy NB1 
B-s bajnokság.  
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Ugye elnök úrral ott voltunk Nyíregyházán a 18 éves fiúk mérkőzésén, szinte teltház 
volt, és a nyíregyházi polgármester legalább akkora lelkesedéssel szurkolt annak a csapatnak, 
ahol valóban a nyíregyházi gyerekek játszottak. Azt hiszem, hogy azt a modellt a második 
vonalban vagy aki nem üti meg a nemzetközi mércét, és mégis profikat külföldről hoz, azt el 
kell felejteni. Mindenképpen a magyar játékosokra szeretnénk koncentrálni. Egy hete jelent 
meg a második füzetünk az utánpótlás-nevelésről, ami azt a koncepciót tartalmazza, ami a 
korosztályos képzést leírja az edzőknek a pedagógiai etikai elveken keresztül a legkisebb 
technikai, illetve taktikai képzéssel.  

Az utóbbi években sokat küzdöttünk azért, hogy sokkal egységesebb legyen a 
képzésünk. Azt hisszük, hogy aki mellénk áll ebben a munkában, minden klub, minden 
alapítvány és minden egyesület, akkor az jogosult lesz a társasági adókedvezményekre, de aki 
ezeket az elveket nem fogja elfogadni, azokat nem fogjuk tudni támogatni. Ugye ezek a 
legfontosabb szakmai elgondolásaink a következőkre, és a létesítményekkel, biztonsággal és 
egyéb strukturális kérdésekkel kapcsolatban pedig Péter mint ügyvezető igazgató ad 
tájékoztatást.  

Bodnár Péter hozzászólása 

BODNÁR PÉTER, Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének ügyvezető 
igazgatója: Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen. A tisztelt bizottság figyelmét három olyan 
területre szeretném felhívni a stratégiai koncepciónk végrehajtása közben felmerült 
tapasztalatok alapján, ami nemcsak kosárlabda, hanem más sportág szempontjából is fontos 
lehet.  

Az első, hogy a stratégiai koncepciónk alapját képező „Labdát mindenki kezébe!” 
program, ami a kosárlabda piramisa aljának lehető legnagyobb mértékben történő 
kiszélesítésével kapcsolatos, a megyei szövetségek átszervezésébe is belekezdtünk. 
Nyilvánvaló, egy ilyen programot, az iskolák kosárlabda szempontból történő megtámadását 
nem lehet Budapestről végezni, ezért olyan állapotba kell hoznunk a megyei szövetségeket, 
amivel képesek ezt a programot kiszolgálni. Az elmúlt néhány hétben gyakorlatilag az összes 
megyei szövetségünkkel – ugye nekünk ebből húsz van, tizenkilenc megye, plusz Budapest – 
tárgyalásokat folytattam, és közben egy nagyon sajnálatos tapasztalattal is szembesülnünk 
kellett. A megyei önkormányzatok rendkívül nehéz helyzete odáig vezetett, hogy a megyei 
szövetségeket, nemcsak a kosárlabdánál, hanem más megyei szövetségeket is, az ezek 
adminisztrációját finanszírozó, illetve ezeknek a könyvelését ellátó, általában megyei 
forrásokból gazdálkodó szervezetek olyan helyzetbe jutottak, hogy van olyan megye, ahol ezt 
már a továbbiakban nem tudják vállalni.  

Van olyan, ahol csak annyi történt, hogy több megyei szövetséget költöztettek egy 3x2 
méteres irodába, van olyan, ahol a megyei szövetségekkel közölték, hogy a továbbiakban nem 
tudják sem az infrastruktúrát, sem pedig a működésükkel kapcsolatos adminisztrációt 
elvégezni. Ami miatt ez fontos, és nemcsak kosárlabda szempontból, ugyanis ez más megyei 
szövetségekre is vonatkozik, más sportágakban, hogy véleményem szerint egy sportági 
szakszövetség kivételével semelyik másik nem képes az összes megyei szövetségét 
finanszírozni. Tehát, hogyha ez a tendencia folytatódik, ez akár a stratégiai koncepciónk egyik 
fontos feladatának a megvalósítását is veszélyeztetheti.  

A másik a létesítményfejlesztés kérdése, különös tekintettel a biztonsággal kapcsolatos 
fejlesztésre. Az MKSZ elnöksége elkötelezett amellett, hogy a sportszerűtlen 
megnyilvánulásokat eltüntessük a kosárlabdapályákról. Ez azért is fontos – mint ahogy a 
főtitkár úr említette –, hogy az egyik legnépszerűbb, sőt a legnépszerűbb teremsportággá 
szeretnénk válni. Ehhez családokat kell kivinnünk a kosárlabdapályákra, ez pedig csak akkor 
működik, hogyha megfelelő körülményeket tudunk biztosítani.  
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Ezért üdvözöljük a sportrendezvények biztosításával kapcsolatos jogszabályi 
biztosításokat. Mindazonáltal azt is észre kell vennünk, hogy ez olyan terheket róhat a 
kosárlabda sportszervezetekre, amely egy labdarúgáshoz képest a költségvetésüknek akár évi 
– most az élvonalbeli kosárlabda szervezetekről beszélek – több mint egyharmadát viheti el. 
Tehát mondjuk egy csarnokban a beléptető rendszerek, a névre szóló jegyértékesítés 
megvalósítása olyan tételt jelent, amit egymaga egy sportszervezet nyilván nem képes 
finanszírozni.  

Szintén a biztonsághoz kapcsolódó, azonban már egyben informatikai fejlesztéssel 
kapcsolatos észrevétel is, hogy amennyiben itt a jogszabályokkal összhangban szeretnénk a 
létesítményeket felszerelni a rendbontók azonosítására alkalmas kamerarendszerekkel, akkor 
az lenne a javaslatunk, illetve a célunk, hogy ezek a kamerarendszerek már ne csak ezt a célt 
tudják kiszolgálni, hanem azt is, ami más látványsportágak szempontjából rendkívül fontos 
lehet, mégpedig, hogy a létesítményekben zajló események interneten történő közvetítése 
automatikusan megtörténhessen. Ez egyébként töredékrésze anyagi szempontból, amennyi 
forrást ez igényel mint az egyéb biztonsági rendszer, azonban véleményünk szerint összefogás 
szükséges a többi sportág, illetve az önkormányzatok között is, ugye a létesítmények nagy 
része önkormányzati tulajdonban van, egy ilyen rendszer kiépítése és telepítése nemcsak a 
kosárlabda események, hanem a csarnokban zajló minden esemény közvetítésére alkalmas 
lenne, és gyakorlatilag ezzel olyan lehetőségek nyílnának meg minden sportág előtt, illetve 
önkormányzatok előtt, hiszen más rendezvényt is lehet közvetíteni, ami mindenki számára 
hasznos lenne. 

A harmadik, szintén informatikához kapcsolódó, és közben viszont a sportorvosláshoz 
kapcsolódó, és szintén nem kosárlabda-specifikus dolog, amire szeretném a figyelmet 
felhívni, az az, hogy 2011-ben mindenképpen szükség lenne véleményünk szerint, most 
gyakorlati szempontból is mondom, egy olyan informatikai rendszer felépítésére, ami a 
megfelelő jogosultsággal rendelkező sportági szakszövetségek és sportszakemberek számára 
közvetlen hozzáférést biztosít a sportorvosi adatbázishoz. Megelőzve ezzel a sportorvosi 
engedélyek hamisításának lehetőségét. 

Az elmúlt évben az OSEI, az Országos Sportegészségügyi Intézet a pecsétek 
cseréjével nagy lépést tett ennek érdekében és jelentősen lecsökkentette, azonban, hogyha 
ehhez az adatbázishoz közvetlenül hozzá tudnak férni a megfelelő sportszakemberek, akkor 
gyakorlatilag a sportszervezetek, illetve játékosok által történő sportorvosi hamisítás 
gyakorlatilag értelmét veszti. Köszönöm szépen.  

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen én is a kiegészítéseket. A képviselőtársaimé a szó. 
Szilágyi György alelnök úr elsőként. 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Több mindenhez 

szeretnék hozzászólni, és örülök, hogy a főosztályvezető úr itt maradt, hiszen kapcsolódik az 
előző napirendi ponthoz a kosárlabda kérdése is, hiszen nekem meggyőződésem, hogy a ’70-
es évek végén és a ’80-as évek elején, amikor több olyan osztály került ki a Testnevelési 
Főiskoláról, amely osztályok utána az oktatásban nem a labdarúgást preferálták, hanem a 
kosárlabdát, akkor az egy nagy lökést adott, több más mellett a magyar kosárlabdának. Hiszen 
akik akkor közel kerültek ehhez a sportághoz, azok, hogyha nem is űzték versenyszerűen, de 
megszerették, és utána akár nézőkké váltak, akár szurkolókká váltak ezzel kapcsolatosan.  

Szóba került itt, hogy új jelenségek vannak a kluboknál, de utána hallhattuk a mostani 
hírekből a pécsi kosárlabda nehéz helyzetét, ahol az a szerencséje a pécsi kosárlabdának, hogy 
egy Iványi Dalma annyira elkötelezett, és úgy érzi, hogy tartozik erkölcsileg az 
egyesületének, hogy az ő segítségével oldódhat meg ez a probléma.  
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Annak nagyon örülök, hogy itt is felmerült, hiszen nemcsak a kosárlabdához 
kapcsolódik, hanem az egész magyar sporthoz, az utánpótlásedzők megbecsülése, hiszen ez 
lenne az alapja az egész magyar sportnak. Úgy érzem, a kosárlabdánál is, hogyha ezek az 
utánpótlásedzők motiválva lennének, meg lennének becsülve erkölcsileg, anyagilag, akkor 
teljesen másképp működhetne az utánpótlás-nevelés; az utánpótlás-nevelés nagyon fontos 
dolog.  

Amit kérdezni szeretnék, az igazából az lenne, hogy nem gondolják-e úgy, mert a 
kosárlabdának egy új lökést adhatna, hogyha végre lenne egy erős csapat Budapesten. Hiszen 
a legnagyobb problémát annak látom, hogy Budapesten nincs egy erős csapat, voltak rá 
próbálkozások, volt arra próbálkozás, hogy összevont budapesti csapat legyen, aztán 
különböző egyesületeknél is, de igazán erős kosárlabdabázist Budapesten egyelőre nem 
sikerült kialakítani.  

Az utolsó megjegyzésem, hogy ügyvezető igazgató úr mondta a jogszabályi 
szigorítások üdvözlését és ezeket a dolgokat. Szerintem el kellene olvasni ezt a 
törvénytervezetet még többször, értékelni kellene, meg kell próbálni a gyakorlatba átültetni, 
lehet, hogy nem fogja ennyire üdvözölni, hiszen csak egy kérdést tennék hozzá, nem tudom, a 
kosárlabdánál ez hogy működik, de hogyha mostantól nem lehet majd baráti társaságoknak 
megvenni a jegyet, hanem mindenkinek egyesével kell odamenni, tehát meg kell jelenni 
személyesen a jegyvásárlásnál, ez van benne például a törvényben, hogy az adatait ellenőrizni 
tudják, hogy a beléptetés sokkal hosszabb legyen, és ez visszaesést fog eredményezni 
mondjuk a kosárlabda-mérkőzések látogatottságában, akkor ez már nem biztos, hogy annyira 
üdvözlendő dolog, de nagyon sok minden van… vagy például az utaztatás a szurkolóknál, 
hogyha ezt is bevezetnék, hogy innentől csak egyesületi utaztatással lehet elmenni, és még 
sorolhatnánk. Ön is említett jó pár olyat, ami költségvetési problémákat is okozhat az 
egyesületeknél, akkor nem biztos, hogy annyira jól átgondolt, de ez egy másik törvény. Tehát 
most ne is erről beszéljünk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. További észrevétel? Hadházy képviselő úr, öné a szó.  
 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Örömmel hallgattam ezt 

a tájékoztatót és beszámolót, és azt gondolom, hogy a kosárlabdasport a teremlabdasportok 
közül a leglátványosabb.  

Fantasztikus technikai tudást igényel és millió egy előnye van ennek a sportnak, 
többek között az, hogy ha valakinek kedve van, akkor egyedül is tudja ezt művelni. Éppen 
ezért rendkívül fontosnak tartanám azt, hogy a városokban, lakótelepek környékén minél több 
streetballpálya létesüljön, ahol a gyerekek kaphatnak lehetőséget, és azt javasolnám 
tisztelettel, hogy ez a streetballpálya másra ne legyen alkalmas, tehát ne legyen többfunkciós. 
Jó lenne, hogyha a gyerekek focizni is tudnának rajta, meg mást is tudnának játszani, de az 
legyen csak a kosárlabdáé, mert azt gondolom, hogyha ez megvalósul, hogy minden gyerek 
kezébe labdát adjunk, akkor helyet is kell adni, nemcsak labdát, hogy játszani tudjanak. És ez 
a labda olyan dolog mint a mágnes. Ha valaki elkezdi pattogtatni, akkor beállnak sokan, és 
hihetetlen vonzó tud lenni. 

A másik, amire szeretném felhívni a figyelmet, szerintem önöknek is a fejében van, 
illetve a mai napon a felsőoktatási sporthelyzetet is áttekintjük, ugye régen volt a MAFC és 
voltak más kosárlabdacsapatok is, el kellene érni, hogy a főiskoláknak, egyetemeknek is 
legyen élvonalbeli kosárlabdacsapatuk, és igenis ösztönözni kellene a főiskolákat, 
egyetemeket is, illetve ösztönözni kellene és el kellene ismerni a kiemelkedően tehetséges 
fiatal kosárlabdázókat is a tanulmányi támogatással és egyéb támogatásokkal. Tehát rendkívül 
fontosnak tartom azt, hogy az élsportba kapcsolódjanak be a felsőoktatási intézmények, és 
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igazából az lehet az a komoly bázis, ami újabb lendületet adhat a sportág fejlődésének. 
Köszönöm szépen.  

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

Amennyiben nincs, én csak két dolgot jegyeznék meg. Mindamellett, hogy elkészült egy 
olyan átfogó koncepció, ami az utánpótlásműhelyek vagy az elitképzést nevezzük 
akadémiának, az akadémiai rendszer megindult alapjainak a továbbfejlesztését jelenti, és egy 
olyan területi elosztást is jelent az országban, ami nagyjából a tradicionális kosárlabdavárosok 
területét is lefedi. Nagyon fontos lenne az, ahogy ez itt is elhangzott, hogy biztosítsuk a 
gyerekeknek a továbblépését. Tehát magyarul majd a harmadik napirendi pontban tárgyalva, 
esetleg olyan egyetemi ösztöndíjrendszer létrehozását, ami arra ösztönzi a kosárlabdázókat is, 
hogy még az aktív pályafutásuk idején tudják megszerezni azt a diplomát, amivel a pályafutás 
befejezése után is képesek lesznek majd a civil életbe visszazökkenni. Illetve érdemes azt is 
végiggondolni, ugye most a társasági adókedvezmény kapcsán azok a játékosok, akik 
befejezték a sportpályafutásukat, ugye sajnos Magyarországon egyáltalán nem volt az 
jellemző, hogy a sikeres játékosok a pályafutásuk befejezését követően az utánpótlás-
nevelésben helyezkedtek volna el, hanem mindenféle egyéb területen a vendéglátástól az 
üzleti szféráig próbálkoztak több-kevesebb sikerrel. Azt gondolom, hogy most egy olyan 
lehetőség fennáll, hogy az utánpótlás-nevelésben megfelelő színvonalon meg tudjuk fizetni a 
szakmai tudást, ezért érdemes lenne olyan, akár ösztöndíjrendszert kidolgozni a szövetségen 
belül, ahol a szövetség maga működtetne egy olyan rendszert, ahol ezeket a sportolókat, akik 
példaképei is a gyerekeknek, meg tudja tartani a rendszerben, akár szövetségi keretek között, 
akár a klub keretei között. 

És végül, amiről szintén még főtitkár úr beszélt, a tömegsportbázis erősítése. Én még 
emlékszem arra, gyerekkoromban működtek a grundok, a csapat fele, kétharmada focizott, 
egyharmad része kosárlabdázott, rendszeresek voltak azok a streetball versenyek, amin 
amatőrök is örömmel vettek részt, és mi még gyerekkorunkban rendszeresen 33-aztunk 
egymás között, amikor két ember elég ahhoz, hogy egy délutánt elszórakozzon. Na most, 
mára se grundok nincsenek, se gyerekek lent az utcán, ami elég nagy problémát jelent. Ezzel 
küzdünk, Szalay alelnök úrhoz hasonlóan én is beálltam szövetségi feladatot végezni, én az 
MLSZ-nek elnökségi tagja vagyok, mi azt tervezzük, hogy a következő öt évben 800 grundot 
próbálunk újraéleszteni és műfüves pályával ellátni. A mai viszonyok között már vannak 
olyan – már a hatodik generációját írjuk a műfüves pályáknak - borítások, amelyek egyaránt 
alkalmasak akár kosárlabdázásra és akár labdarúgás céljára is. Tehát érdemes lenne a két 
szövetségnek ez ügyben egyeztetni, mert én azt gondolom, hogy tényleg ez a legéletszerűbb 
két csapatsport a grundon, gyerekkoromban sem láttam kézilabdázni senkit, megmondom 
őszintén, ellenben (Hoffman Pál: Rossz helyen éltél.) … én lakótelepi gyerek vagyok, nálunk 
ez nem volt divat. (Derültség.) De ha össze lehetne hangolni a két szövetségnek az ilyen 
típusú fejlesztését, szerintem annak lenne értelme, hiszen a palánk, meg a kézilabdakapu jól 
elférnek egymás mellett, és mindkét sportág célját tudják szolgálni.  

Nagyon fontos, amit igazgató úr jelzett a biztonsági rendszerek tekintetében, ezt 
érdemes kormányzati szintről is végiggondolni, ugyanis valóban, kormányzati támogatás 
nélkül nyilván ezek a beléptető rendszerek nem fognak megépülni. Most a társaságiadó-
törvény 70 százalékos támogatási lehetőséget előirányoz ehhez, de nyilván, ahol az 
egyesületek önerőt mellé tudnak állítani, ott ezt meg tudják valósítani, ahol nem, ott lehet, 
hogy majd kormányzati segítségre lesz szükség. De nézve az európai, sőt leginkább a 
tengerentúli példákat, hát ott a nézőközönség lelkesítésének talán a legjobb eszköze éppen ez 
a belsőkamerás rendszer. Ugye, hogy két-három operatőr folyamatosan járja a nézőteret és 
minden marhaságot fel tudnak vetíteni a kivetítőkre, és ezért a nézők produkálják saját 
magukat is, hogy bekerülhessenek, és ettől nagyon jó hangulat tud kialakulni. Tehát érdemes 
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tényleg egy ilyen típusú fejlesztést is végiggondolni, ha már showbizniszt akarunk csinálni. 
Márpedig erre, a teremsportágak közül, én is azt gondolom, hogy a kosárlabda lehet a 
legalkalmasabb. 

Úgyhogy gratulálok azokhoz a tervekhez, amiket megálmodtak. Azt gondolom, hogy 
most tényleg történelmi pillanat van, tehát ha ezt a lehetőséget jól tudja felhasználni a 
Kosárlabda Szövetség, és egy jó utánpótlásprogramot tudunk végigvinni, ami a mostani 
alapokat tudja erősíteni, mert azért a korosztályos válogatottaknál már vannak bíztató 
eredmények, tehát ha ezt egy picit meg tudjuk erősíteni, tényleg elérjük azt, hogy 
folyamatosan ott legyünk Európa élvonalában. Ez pedig azt fogja jelenteni, hogyha a 
válogatott sikeres, a gyerekek kosárlabdázni fognak örömmel. Mert azért ez is minden 
sportágban látható, hogy sikeres élsport nélkül, bármennyire szeretnénk, nincs széles bázisú 
utánpótlássport, kellenek a sztárok, a magyar sztárok, akkor fog minél több gyerek újra 
kosárlabdázni, és az mindannyiunk közös célja, hogy minél többen mozogjanak rendszeresen.  

Úgyhogy sok sikert kívánok mindehhez és megadom a válaszokra a lehetőséget.  
 
DR. STERBENZ TAMÁS, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének 

főtitkára: Köszönöm szépen. Az egyetemeket és a TF-et érintette az első kérdés. Mint TF-es 
oktató, talán joggal vetem én is fel a TF felelősségét. Azt elképzelhetetlennek tartjuk, és most 
sokat teszünk azért, és megszüntetendőnek is tartjuk, hogy a TF-nek most például nincsen 
NB1-es vagy NB1 B-s kosárlabdacsapata sem. Nem azért, mert egyébként nekik ott kellene 
játszani, hanem azért, mert ha ezek a gyerekek hallgatóként nem tanulják meg, hogy utána 
testnevelő tanárként 20-30 éven keresztül mit kell oktatni, akkor gyakorlatilag egy generációt 
vesztettünk el, és valóban a ’70-80-as években tanultak ezek a gyerekek még ott, azt, amit 
utána később oktattak, és sajnos az utóbbi évtizedben ez kihullott nemcsak a TF-ről, hanem 
más felsőoktatási intézményekből is.  

Nagyon elkötelezettek vagyunk abban, hogy egy egyetemi bajnokságot elindítsunk. 
Ha lehet, akkor már 2012-ben. Nem szeretnénk abba a csapdába beleesni, amibe például a 
MAFC belesett, hogy megpróbált a profikkal versenyezni, és előbb-utóbb ezt úgy tette meg, 
hogy vett három-négy amerikait, és folyamatosan cserélgette. Tehát nem gondolom azt, hogy 
a legjobb Albacomppal, a legjobb Szolnokkal kell versenyezni az egyetemi kluboknak, hanem 
a kosárlabdát alkalmasnak tartjuk, hogy egy önálló bajnokságot játszanak egyetemi szinten. 
Ha ez Amerikában versenyképes akár a média szempontjából is, akkor szerintünk itt is sokkal 
hatékonyabb mint egy ma, félprofinak tartott NB1 B-s bajnokság. Tehát ezt nagyon 
szeretnénk, hogy 2012-től elinduljon. Nagy lökést adhat ennek a férfi szakág, hiszen húsz év 
utána a MEFS nagy segítségével az Universiade-n elindulhat a férfi csapatunk. Talán sikerül 
mindenkit az egyetemi kosárlabdázás felé fordítani. 

Budapest, megint a MAFC-ra hivatkozik. Szerintem Budapestnek nem versenytársai a 
kis magyar városok, akik ma alkotják a magyar bajnokság zömét. Hanem Budapest 
versenytársa Berlin, Madrid, tehát Budapestnek amire szüksége van, és kulcskérdés a magyar 
kosárlabdában, az egy nagyon jó nemzetközi szintű csapat, és ez nem lehet csak 
önkormányzati támogatásból működő csapat, hanem ehhez nagyon komoly üzleti forrásokat is 
be kell vonni. A szövetség mellé áll annak a kezdeményezésnek, ami már azért elindult, de azt 
a hibát még egyszer nem szabad elkövetni, hogy legyen öt kis közepes budapesti csapat, 
hanem úgy gondolom, hogy egy erőset kell felépíteni, ami az egész országnak lehet az 
élcsapata. És nem a Körmenddel kelnek versenyre, mert itthon nem ez a – sem gazdaságilag, 
sem szakmailag – versenytárs, hanem azok, akik valóban azok. Talán Szolnok van, aki 
versenytársnak minősül. (Derültség.)  

A harmadik is egy nagyon fontos dolog volt, a szabadtéri pályák. Pont a hétvégén a 
női EB alatt ülésezett a FIBA Európának az ifjúsági bizottsága, és a három-háromnak a 
mottójaként azt vetették fel, hogy ne a kosárlabdához vigyük oda a gyerekeket, hanem vigyük 
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oda magát a kosárlabdát a fiatalokhoz. Tehát nagyon szeretnénk elindítani egy olyan 
programot, ami a szabadtéri kosárlabdázásnak tényleg olyan méltó helyet ad, és olyan 
pályákat tudunk építeni, hogy az első ötletünk, polgármester úrral beszéltünk arról, hogy a 
kosárlabdázás Magyarországon pontosan száz éve került be, idén 99, jövőre lesz 100, és ezt 
egy olyan pályaépítési programmal kiegészíteni, hogy minden városnak, tényleg közterületen 
legyen pályája, egy olyan közterületen, ami figyelemfelkeltő. És akkor, ahogy itt a 
kézilabdázók is tulajdonképpen egyetértettek velünk, egyedül is illetve három-háromban 
mindenki játszani fog, reméljük.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Alelnök úr mint érintett, leendő főváros polgármestere 

szeretne néhány szót szólni hozzánk.  
 
SZALAY FERENC (Fidesz): A végére csak, és kezdve ott, hogy 1955-ben volt EB-

győztes a férfi magyar kosárlabdacsapat, ez elég régen volt, mondjuk 56 éve. A lányok 
egyszer-egyszer, aztán volt egy időszak, amikor többször odakerültek az Európa-bajnokságra, 
a világbajnokságra, akár az olimpiára is. Elmúltak ezek az idők, úgyhogy be kellett látnunk, 
hogy ez így most már nem mehet tovább. A budapesti csapatok kérdése akár meg is oldhatná 
az összes problémánkat. De még egy ilyen várost mint Budapest, ha már Szolnok mondjuk 
szabad királyi város, többekről beszéltünk, létezhetetlen, hogy Budapesten gyakorlatilag 
nemcsak kosárlabda, kézilabda, egyébként a labdarúgás magas szintje, nem tudom, hogy 
miért nem hozható össze. Létezhetetlen.  

Tehát itt nem tudom, hogy nem tud gondolkodni a kerület és Budapest főváros abban, 
hogy ez nemcsak sport, és ebből indultunk a kosárlabdánál, hanem marketingérték. Ezt el 
lehet adni. Evvel olyan lehetőséget lehet hozni egy országnak, egy-egy városnak, és a vidéki 
városok nem véletlenül vannak előrébb ezekben a dolgokban, mert átlátták, hogy ezzel el 
lehet adni saját magukat. Hogy ez Budapestnek miért nem fontos, ezt fel nem tudom fogni. Én 
bízom benne, hogy ez most változik, mert ahogy olvasom a Fradi futballcsapatát, ha a Fradi 
újra a két lábára áll, és ezt keményen végig is csinálja, példát adhat arra, hogy lehet 
Budapesten is normális élsportot csinálni labdás sportágakban. A Honvéd egyébként most 
beindult a férfi kosárlabdában, hogy fölhozza NB1-es szintre majd a kosárlabdát, de nagyon 
nehéz nulláról indulni. És itt van az a példa, hogy amit szétromboltak egyszer, azt újraépíteni 
iszonyatosan nehéz. 

Beindítottuk az U23-as bajnokságot azért, hogy amit főtitkár úr mondott, elindítsuk, az 
alapjait letegyük az egyetemi-főiskolai kosárlabda-bajnokságnak a későbbiekben. Hogy aztán 
az egyetemek hogyan lesznek ebben partnerek, azt még nem tudom, de mondjuk a 
Tüskecsarnok befejezése egy komoly tétel ebben. Mert hogyha a Tüskecsarnokot be lehet 
fejezni, és oda lehet adni mondjuk a budapesti egyetemeknek, hogy használják. (Hoffman Pál: 
Ha azt befejezik, már nem éltél hiába.) És abban a pillanatban olyan bázisa van a 
kosárlabdának, nemcsak a kosárlabdának, hanem még a kézilabdának is Budapesten, amit 
nem lehet kikerülni. 

Ha pedig az egyetemekre bekerülnek azok a sporttal megfertőzött gyerekek, akik 
aztán, ne adj isten még kosárlabdázni is akarnak, akkor vissza fog jönni az egyetemi 
kosárlabda is. De ez egy hosszú folyamat, és azt gondolom, ezt tudatosan kell építeni. A 
tudatos építkezésben annak idején volt egy központi sportiskola, aki mint módszertani 
központ is működött az országban. Nemcsak kosárlabda, hanem 16 sportág módszertani 
központjaként. Innen kerültek ki világraszóló kajakos eredmények, atléta eredmények, 
jégkorong eredmények, mindenféle … jégkorong nem, de sok-sok sportág eredménye. Így a 
kosárlabda is, és a kosárlabda IBV-t nyert annak idején, a Halm Rolandék korosztálya, 
Ifjúsági Barátság Versenyt nyert, Kuba, Szovjetunió, meg ilyen csapatok voltak. Döbbenetes 
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eredményt sikerült elérni, de ehhez az kellett, hogy a szakmaiság egy Haris Ferenc által 
vezényelt kosárlabdabázisból ki tudjon nőni.  

Kellenek hozzá a megszállott és megfizetett edzők, és a társasági adó, úgy gondoltuk, 
az edzők bérezésére is, az utánpótlásedzők bérezésére is alkalmas kell hogy legyen. És a nagy 
anyag, ami ott van önök előtt, egy olyan nagy anyag, ami kötelezővé teszi a korosztályos 
képzés meghatározott formáját. El fogjuk várni az edzőktől, hogy azt, amit ide leírtak 
egyébként a kosárlabda legavatottabb edzői, azt minden edzőnek kötelező megtanítani a 
gyerekeknek. Ezt számon is fogjuk kérni, és így fogunk tudni bemenni pénzzel és 
szakmaisággal az iskolákba újra, ami régen Minimozgalom néven híresült el. A 
Minimozgalom azért tudott működni, mert a testnevelő tanárnak adott plusz pénzt, felszerelést 
és labdát a gyereknek, és az iskolák előtt megépítette azt a pályát, amit Hadházy 
képviselőtársam mondott. És ezért fontos ez így egységes egészében a száz 
kosárlabdapályával. 

Én azt gondolom, hogyha ezt tényleg el lehet indítani, akkor valóban komoly 
lendületet kaphat a kosárlabda. Most négy helyszínen, plusz egy leendő helyszínen működik 
kiválasztó központ, Sopronban, Pécsett, Budapesten, Szolnokon és most Nyíregyháza 
szeretne egyet bevállalni. Ezt szeretnénk az akadémiai szintekre felvinni, és így lefedve az 
egész országot az utánpótlással, nagyon-nagyon komoly eredményeket elérni.  

A testnevelőképzésre ez a kontraszelekció, ami ma ebben az ágazatban van, 
egyszerűen tragédia. Nem azért mennek a gyerekek tanárnak, merthogy tanítani akarnának, 
hanem hogy legyen diplomájuk. Őrült nagy a különbség. Ez testnevelőknél meg még nagyobb 
probléma. Annak idején a testnevelő nem kapott diplomát, hogyha valamely sportágban nem 
tudott rendszeres munkát végezve valamiféle kicsike eredményt felmutatni. Ma könyörögni 
kell, hogy fusson két kört a pályán. Jól mondom, docens úr? Jól mondom. Egyszerűen 
félelmetes.  

Tehát hogyha ebben a dologban nincsen változás, akkor a mindennapos testnevelés is 
hamvába holt lesz, mert nem lesznek olyan testnevelők, akik ezt rendesen csinálják. Tehát itt 
is van akár kormányzati felelősség is, hogy újra presztízst teremteni a testnevelésnek, és 
nyilván ezen dolgozunk most, és a sportnak. Úgyhogy én is köszönöm azt, hogy itt lehettünk, 
én is köszönöm azt, hogy elmondhattuk a bizottságnak, hogy hol tartunk, mint tartunk. Azt 
nagyon komolyan vettük, amit az elnök úr mondott, hogy kormányzati segítség nélkül a 
kosárlabdacsarnokok biztonsági rendszerét nem lehet kialakítani. Azt is, amit Szilágyi 
képviselőtársunk mondott, hogy olvassuk el rendesen a törvényt, de elolvastuk rendesen, a 
szigorúsága kellően jó, ha majd túl szigorú lesz, abból lehet visszavenni, ha túl laza lesz, amit 
kipróbáltunk 8 éven keresztül, hogy milyen valami, ha nagyon liberális, hogy abból milyen 
visszajönni, először tegyünk most rendet. Lehet, hogy túl kemény lesz az elején, ezt én nem 
vitatom, de miután sok-sok klub végiggondolta, végigolvasta ezt, vállalják azt, hogy ez a 
keménység most maradjon, mert igazából sokan abból indulnak ki, hogyha nem lesz rend, 
igazi rend akkor nem fogunk tudni semmifelé haladni sem labdarúgásban, sem kosárlabdában, 
sem más sportágban, egyébként az életben sem nagyon. Elnök úr, köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Szilágyi alelnök úr!  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Így a végére, az utolsó ülésen 

szeretném jelezni, hogy liberális nézetekkel még nem nagyon vádolták a Jobbikot 
(Derültség.). Egyébként visszatérve a Budapest-vidéki helyzethez, ezt abban látom, és tényleg 
nem megsértve senkit, a lehetőségeket figyelembe véve, vidéken sokkal kevesebb a lehetőség 
a szórakozásra és a programokra, mint Budapesten. Budapesten nagyon nagy elszívó ereje 
van különböző programoknak a sporttól. Ezt a szemléletváltást kellene megcsinálni 
Budapesten és egyébként máshol is, hogy a program ne a sportesemény legyen. Tehát máshol 
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a sportesemény csak a program része, ami azt jelenti, hogy például Németországban egy 
labdarúgó-mérkőzés nem két órát tart, hanem körülbelül négyet. Előtte egy-másfél órával kint 
vannak a családok, különböző programokat kapnak, különböző marketingtevékenységeket 
végeznek, a büfészolgáltatás…, tehát maga a sportesemény csak a program része. Lehet, hogy 
egy-egy család, egy-egy gyermek nem is azért megy ki, mert őt annyira érdekelné a 
kosárlabda, hanem inkább a körítés érdekli, ami körülötte van, és majd csak a későbbiek 
folyamán szereti meg magát a sportot. Tehát ez véleményem szerint nagyon lényeges dolog 
lenne, és Budapesten csak így lehetne szerintem elérni először eredményt, hogy programmá 
tenni egy kosárlabda-mérkőzésre való kimenetelt, és majd utána fogja megszeretni az a 
gyerek. Tehát először a körítést kellene nemzetközi szintűvé tenni, de egyébként ez minden 
más sportágra érvényes, hogy családokat csak akkor tudunk kivinni egy-egy mérkőzésre, 
hogyha ott normális ellátást kapnak, normális körülmények között vannak, és megkapják azt a 
plusz szolgáltatást, amivel úgy érzik, hogy a pénzükért megfelelő szolgáltatást kapnak. Tehát 
ki fognak menni a következő héten is, mert jelen pillanatban – tisztelet a kivételnek – a 
legtöbb sporteseményen a pénzükért nem sok mindent kapnak azok, akik kilátogatnak, és 
ezért nem mennek ki családostól, mondjuk egy hétvégi labdarúgó-mérkőzésre tízezer forintért 
a koszos székekre, a rossz büfékhez, és a játékról már nem is beszélek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Főtitkár úrnak, igazgató úrnak köszönjük a megjelenést. 

Ezt a napirendi pontot lezárjuk.  

Tájékoztató az egyetemi-főiskolai sport helyzetéről. Előterjesztő: dr. Sárközy 
Tamás, a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség elnöke 

Rátérünk a következő napirendi pontunkra, amelyben meghallgatunk egy tájékoztatót 
az egyetemi-főiskolai sport helyzetéről. A napirend előterjesztője Sárközy Tamás úr, a 
Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség elnöke. Elnök úr, az írásos tájékoztatót 
megkaptuk, úgyhogy ehhez képest, ha szóbeli kiegészítése van, akkor azt kérem, tegye meg. 

Dr. Sárközy Tamás tájékoztatója 

DR. SÁRKÖZY TAMÁS, a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség elnöke: Igen. 
Nagyon röviden: nyilvánvaló, hogy az egyetemi-főiskolai sport köztes területe részben a 
felsőoktatásnak, részben a sportnak, és ami előnyök és hátrányok, ellentmondások, amik mind 
a két területen vannak, azok azért a sport tekintetében is megnyilvánulnak.  

Kettébontanám azért, egyik része a szervezeti része, tehát magának a szövetségnek a 
helyzete, a másik az egyetemi-főiskolai sport helyzete. A szövetséggel kapcsolatban itt 
tulajdonképpen a felszínen minden rendben van. Ez egy normálisan működő sportszövetség, 
pénzt nem kérünk, anyagilag a dolog rendben van, rendben zajlottak a szervezeti változások, 
végbement a regionalizáció, három nagy részre oszlik az ország ebből a szempontból. Idén az 
Universiade-ra több mint 110 sportoló fog kiutazni, a jelenlegi számítások szerint pedig hát jó 
messze van, mert a Hongkong melletti Shenzhenben rendezik. Például először megy – 
kosárlabdáról volt szó -, nem tudom hány év óta magyar férfi kosárlabdacsapat az 
Universiade-ra. Tavaly két nagy főiskolai világbajnokság volt Magyarországon, megkaptuk a 
birkózást, az is két év múlva Magyarországon lesz, tehát tulajdonképpen ez a része – hogy 
úgy mondjam – nagyjából rendben van.  

Nagyon jók a kapcsolataink a Magyar Olimpiai Bizottsággal, év elején biztosították 
számunkra, mert a főiskolai bajnokságokhoz korán kell a pénz, nagyon nagyvonalúan az 
Olimpiai Bizottság odaadta a pénzt előre, most is az Universiade-ra is a Magyar Olimpiai 
Bizottságtól nagyon komoly szerelést, támogatást kaptunk. Tehát a Magyar Olimpiai 
Bizottsággal való viszonyunk igen jó. Ugye itt nemcsak olimpiai sport van, hanem nem 
olimpiai is, ezért a Nemzeti Sportszövetséggel is egészen jól megvagyunk.  
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Egy hiány van még, az én hibám, hogy még a Diáksport Szövetséggel az alatt a két 
hónap alatt, amíg én elnök lettem, nem tudtam érdemben tárgyalni, pedig hát ők 
tulajdonképpen az alap.  

Ami a szövetséget illeti, a Magyar Labdarúgó Szövetséggel nem sokára aláírjuk azt a 
szerződést, amelyben mi leszünk a harmadik csillag ezen az UEFA-FIFA-féle dolgon. Tehát 
meglesz a labdarúgással való kapcsolat, főleg a futsal, meg ugye világszerte a női labdarúgás 
az, ami egyetemi jellegű. Elhangzott, hogy tárgyalunk a Kosárlabda Szövetség főtitkárával az 
egyetemi-főiskolai bajnokság visszaállítása tekintetében. Minálunk az öt kiemelt sportág nem 
egészen az, ami az öt úgynevezett látványsportág. Bár én mindig, talán szabad elmondom itt a 
sportbizottságnál, csodálkoztam rajta, hogy ezeket kiemelt sportágnak tekintik. Itt nem erről 
van szó, ez a támogatási rendelet azt mutatja, hogy ez az öt sportág, ahol az üzleti életet akarja 
behozni. Ez nem azt jelenti, hogy ezek a sportágak, mondjuk az atlétikánál különbek 
lennének. Nálunk az a helyzet, hogy a labdarúgás, a kosárlabda és az úszás, vízilabda adva 
van, ugye kapcsolódik ide, de hát részben a hagyományok folytán nálunk az evezés. Idén is 
meglesz, nem Oxford-Cambridge, de azért a nagy budapesti egyetemek augusztus végén itt 
összemérik a tudásukat a Dunán. Tehát az evezés, és egy téli sportágat is szeretnénk, nem 
úgy, ahogy én szeretném, mert én a jégkorongot szerettem volna, de az irreális, de egy rövid 
távú gyorskorcsolyázást, tehát a short track lenne az ötödik, amit az egyetemi sportágak 
között kiemelnénk. De azért az aknamunkám eredményeképpen úgy néz ki, hogy a következő 
téli Unversiade-ra képesek leszünk jégkorongcsapatot is kiküldeni. Jó, közel vannak, 
legközelebb már Mariborban van az Universiade, odáig azért még egy jégkorongozó is el tud 
menni. Tehát ez a felállása a sportnak.  

Nézzük magát az egyetemi sportot. Itt is sok pozitív példa és sok negatív példa van. 
Körülbelül ugyanaz, ami itt már elhangzott. Vidéken nagyon sok előrelépés történt, a 
Nyíregyházai Főiskolán, Miskolcon, Debrecenben, Szegeden nagyon sok minden épült, és 
nagyon jól megy az egyetemi-főiskolai sport, belső bajnokságokkal is. A problematikus 
igazából Budapest, ahol sok egyetemen, főiskolán a sportélet minimális. Itt kéne, és a 
szövetségünk ki szeretne dolgozni egy fejlesztési programot, amire majd külön pénzt 
szeretnénk igényelni, amivel ezt a problémát megoldjuk.  

A másik dolog, amit itt szeretnék elmondani, mert mint egyetemi tanár, mindig is 
éreztem, az egyetemi hallgatók már nem a mi fejünkkel gondolkodnak. Nálunk mi a sport? A 
kosárlabda, a labdarúgás. Ezek mást, ilyen extrém sportágakat akarnak. Most épül a 
Műegyetem új sportközpontja. Nem akar asztalteniszezni, fallabdázni akar. Tehát itt 
tudomásul kell venni: az egyetemi hallgatók mozogni akarnak, sportolni akarnak, nem 
feltétlenül úgy, ahogy az öreg professzorok teniszezni szeretnének. Tehát itt van egy 
ellentmondás, ezt azért fel kell oldani.  

A másik dolog, amiben egy kicsit vitatkoznék a képviselő úrral: egy MAFC-ot 
élcsapattá tenni kosárlabdában amerikai centerek nélkül nem lehetséges. Az egyetemi hallgató 
meg azt akarja, hogy a pénzből, ami van, ne kapjon egy amerikai játékos mondjuk egymillió 
forintot, hanem ő akar kosárlabdázni. Ezért úgy gondolom, hogy az egyetemi sport élvonala 
NB2, NB1 B-nél megáll. Szerintem. Mert erre van lehetőség. Ha a hallgatókra akarunk 
építeni. Ha nem a hallgatókra akarunk építeni, az más. Csak én úgy gondolom, hogy az 
egyetemen alapvetően a hallgatókra kellene építeni, és a hallgatói kívánságokat kéne 
figyelembe venni. 

A másik dolog, amit megemlítenék, hogy borzasztó erős az elidegenedés Budapesten 
az egyetemi sportklubok és az egyetemek között. Ez vidéken nincs. Tehát a vidéki 
főiskolákon, például Győrben abszolút nincsen. De Budapesten lényegében az ELTE 
Sportegyesülete és az ELTE vezetése között csak ellenségeskedés van. Nálunk a 
Műegyetemen ugyanez a helyzet. Tehát tulajdonképpen el kell dönteni, hogy az egyetemi 
sportklubokat az egyetemekre építjük-e. Ma például ezekben a nagy budapesti egyetemi 
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sportklubokban a tagok, meg akik ott sportolnak, azok 90 százalékának semmi köze az 
egyetemhez. Ugye az nem egy szerencsés szituáció, és ezt majd valamilyen módon fel kell 
oldani. Erre szeretnénk mi majd egy stratégiai elképzelést előterjeszteni. Köszönöm szépen.  

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. A képviselőtársaimé a szó. Kinek van kérdése, 
észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban. Hadházy képviselő úr, öné a szó. 

 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr.  
Tisztelt Elnök Úr! Valószínű, hogy pontatlanul fogalmaztam, vagy nem jártam körül 

kellőképpen a kérdést, amikor a MAFC kérdését felemlítettem. Nekünk nem az a szándékunk, 
hogy amerikai meg ukrán meg egyéb játékosok jöjjenek Magyarországra, és ők emeljék a 
színvonalat. Nekünk az a célunk, hogy az utánpótlás-nevelés erősödjön meg, és neveljük ki 
azokat a fiatalokat, tehetségeket, akikkel az élsportot, akár a bajnokságot, akár a válogatottat 
meg tudjuk erősíteni. Nyilvánvaló, hogy átmenetileg szükség lehet, ezt nem tudom 
szakmailag megítélni, de szükség lehet külföldi játékosok szerepeltetésére is, egyébként 
biztos, hogy így van, mert nemcsak a kosárlabdában, nemcsak a vízilabdában, nemcsak a 
futballban, hanem más sportágakban is ez jellemző, de a főiskolai és egyetemi bajnokság 
megerősítése rendkívül fontos számunkra.  

Ezt csak saját állományból tudom elképzelni, tehát vendégjátékosokat én igazából nem 
szívesen látnék, mert valóban, akkor az a helyzet állhat fenn, hogy költségvetési forrásokat, 
mert ugye az oktatási források is költségvetési források, azokat külföldi játékosok 
foglalkoztatására költjük. De az mindenképpen szükséges, hogy erősítsük meg a főiskolai és 
egyetemi sportklubokat, és próbáljuk meg őket felzárkóztatni. Ugye a MAFC-ot említettem, 
de az OFC-t is említhettem volna ennyi erővel. Számomra ez rendkívül kívánatos.  

Hogy ehhez milyen segítséget kell nekünk, illetve a költségvetésnek, a kormányzatnak 
megadnia, erre a kérdésre várjuk igazából a választ, és szeretnénk, hogyha egy olyan 
fejlesztési programot tudnánk elindítani, amely a kívánt célt éri el.  

Én ezt - megmondom őszintén – szomorúan hallottam, hogy a főiskolai sportklub nem 
kap állami támogatást vagy költségvetési támogatást. Jól értettem ugye?  

 
DR. SÁRKÖZY TAMÁS, a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség elnöke: Nem, 

nem! Nem erről van szó, állami támogatást elméletileg bárki kaphat, aki valamilyen 
pályázaton részt vesz. 

 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): De pillanatnyilag nincs rendszeres támogatása.  
 
DR. SÁRKÖZY TAMÁS, a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség elnöke: 

Nincs. De ez általánosan így van, tehát ez nem különlegesség ebből a szempontból.  
 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Lehet, hogy le kellene ülni és át kéne tekinteni ezeket 

a kérdéseket, mert lehet, hogy a szövetségnek volnának feladatai, hogy hogyan lehetne 
megmozdítani ezt a jelenlegi állapotot. 

 
DR. SÁRKÖZY TAMÁS, DR. SÁRKÖZY TAMÁS, a Magyar Egyetemi-Főiskolai 

Sportszövetség elnöke: Alapvetően emberi kérdés. 
 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Ha kormányzati segítség szükséges, akkor azt 

fogalmazzuk meg, és ha ez indokolt és szükséges, akkor azt gondolom, hogy a kormányzat, 
illetve a bizottságunk a szükséges támogatást meg is fogja adni. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További észrevételek? Szilágyi György, alelnök úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden: 

összekapcsolódik a mai bizottsági ülés több pontja, tehát a mindennapos testnevelésnél is az 
lenne a cél, hogy óvodáskortól egészen a tanulmányok befejezéséig töretlen ívben elkísérje a 
sport a tanulókat. Ebben nagyon fontos szerepe lenne a főiskoláknak és az egyetemeknek.  

Tehát nem gondolkoztak-e azon, hogy ezt összekapcsolva, én mindig azt mondom, 
hogy a felvételi pontszámba esetleg be lehet hogy számítson az, ha valaki sportol. Bármilyen 
ösztönzőrendszereket, ösztöndíjakat ki lehet találni. Ha valaki sportol, meggyőződésem, 
hogyha az egyetemistáknak, mondjuk tízezer forinttal kevesebbe kerülne a tanulmányi díja, 
amit be kell fizetni, ha ő rendszeresen sportol, akkor annyi sportoló lenne az egyetemeken, 
hogy nem tudnánk őket talán hová rakni. Hiszen valahogy érdekeltté kellene tenni a diákokat 
azzal kapcsolatosan, hogy sportoljanak. Erre kellene egy átfogó rendszert kitalálni, elvileg a 
kormánynak, azoknak a szakértőknek, akik a kormány környékén vannak, mert 
mindenképpen ez lenne a megoldás. És ami még lényeges, hogy ezeket az egyetemi 
bajnokságokat egyébként bekapcsolni valamilyen szinten a sportéletbe. Tehát ne egy belterjes 
valami legyen, mert annak is meg lehetnek a hátrányai.  

Gondolok arra, hogy például olyan élsportolók, válogatott sportolók, akik gondolnak 
arra is, hogy mi lesz a sportpályafutásuk befejezése után, és egyetemre járnak, ezeket a 
sportolókat be lehet kapcsolni ugyanígy, még akár az ösztönzés részeként is, hogy ők 
természetesen nem sportolni fognak, de lemehet és edzést tarthat, élménybeszámolókat 
tarthat, bármi olyan dologba be lehetne vonni őket, ami bekapcsolná őket ebbe a 
vérkeringésbe. Mert vannak még hibák, csak az utolsó téli Universiade-t említem, amikor én 
értem, hogy a rövidpályás gyorskorcsolyát előtérbe helyezi ez a program is, de például a téli 
Universiade-ra, hogyha nem jut el hozzánk az a hír és probléma, hogy csak 
gyorskorcsolyázók mennek ki, és ennek nem lesz egy sajtóvisszhangja, akkor nem mehetett 
volna ki egy olyan páros, aki egyébként 8. helyezést ért el ezen a téli Universiade-n. Tehát 
még azért vannak kisebb hibák, de azt szeretnénk, hogyha egy töretlen sportolást tudnánk adni 
a diákoknak, és ebben nagyon-nagyon fontos szerepe van az egyetemeknek és a főiskoláknak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szalay Ferenc alelnök úr kért szót, öné a szó. 
 
SZALAY FERENC (Fidesz): Kérdeznék először, ma már felmerült, hogy az 

egyetemek, főiskolák tudják-e segíteni a sportolókat bejutni az egyetemekre, főiskolára. Tehát 
mondjuk akár a főiskolai szövetség tud-e segíteni, vagy nekünk kell lépni benne, hogy legyen 
lehetőség arra, hogy aki a sportba fektetett rengeteg energiát és természetesen nem rossz 
képességű, bekerülhessen, akár plusz pontot kapva a főiskolára, egyetemre. Ha már Szolnok 
mint magyar királyi város szóba került, a mi főiskolánkba, ha felvesszük így a gyerekeket 
egyébként, több sportágban ott vannak a gyerekek, de ezt lehet, hogy egy komoly 
rendszerként kéne működtetni. A MOB-nak van ilyen programja, az egészen biztos, hogy az 
egyetemekkel különféle szerződésekkel, hogy bekerülhessenek, de szerintem ez nagyon 
fontos a későbbiekre. És ez egyébként hozhatja azt is, hogy az élsport az egyetemekre 
visszakerülhessen. Mert lehet, hogy úgy be lehet vinni gyereket egyetemre, főiskolára 
bármely sportágban, hogy gyere, kapsz lehetőséget, hogy diplomát szerezz, a sportmunkádat 
mi komolyan vesszük. Egyébként a MAFC így épült annak idején, ezért vitték oda, tudták 
odavinni azokat a jó képességűeket, akikből amerikai centereket meghazudtoló képességű 
centerek lettek. A Somogyira, a Mosch-ra vagy az Újhelyire nem tudom, hogy ki emlékszik. 
Tehát olyan emberek voltak bent a MAFC-ban, akik az akkori európai kosárlabdában, akár 
mondhatnám azt, hogy a középmezőnyben legalább ott voltak. De hogyha ez nincs, és nem 
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tudnak az egyetemek, főiskolák kínálatot adni, hogy gyere hozzánk, mi is adunk valamit, és 
ott légy szíves élsportoló lenni, akkor ebből tényleg nem lesz semmi, mert az egyetem maga 
nem fogja tudni kinevelni az élsportolót. 

A másik, és tényleg összefügg, hogyha lesznek nagy tömegében jól képzett 
sportolóink, akik egyetemre, főiskolára kerülnek, ott egészen biztos, hogy az értelmesebb, 
ügyesebb akár az egyetemi sportot is magasabb szintre tudja vinni.  

De szerintem a szabadidősport és a testnevelés egy fontosabb kérdés ennél. Én 
tanítottam - ha már szóba került egyébként, hogy nem szárítottuk a gyerek haját, meg nem 
érezték az öltöző izzadtságát, valami hasonlót mondott képviselőtársam – úgy a szolnoki 
főiskolán, hogy két óra kötelező volt hetente, 2x45 perc, de ezen belül választhatóság volt 
vagy 12 sportágban. És érdekes módon, a gyerekek nagyon szívesen bicikliztek, aerobicoztak, 
úsztak, nem tudom, még miket csináltak, de azt gondolom, ennek megint a kötelező a 
kulcsszava. És szóba került már a kötelező. A kötelezőt akkor csinálják szívesen, hogyha van 
tartalma. Ha nincsen tartalma, akkor nem fogják csinálni. És a felmérések szólnak arról is, 
mert beszéltünk arról is, hogy a gyerekek 75 százaléka csak testnevelés órán sportol, az 
egyetemistáknak meg 60-70 százaléka fittségi tesztet nem tudna megcsinálni. Nem tud a 
harmadik emeletre úgy felmenni, hogy ne a fülén vegye a levegőt. Tehát azt gondolom, hogy 
van ebben a kérdésben nagyon komoly előrelépési lehetőségünk. Én nem tudom, a szövetség 
ebben mit tud tenni, mit nem tud tenni, de azt gondolom, hogy ebben lehetne lépni, hogy 
igenis, bent a felsőoktatási intézményekben is a testnevelés egy kicsit előrébb tudjon kerülni a 
rangsorban.  

Hogy a gyorskorcsolya, meg a jégkorong egyetemi sportágként hogyan 
aposztrofálható? Én nehezen tudom ezt fogni, bevallom őszintén. Hogyha labdarúgócsapatot 
nem lesz olyan egyszerű összeállítani, bár azt valószínűleg igen, de jégkorongcsapatot vagy 
egy korcsolyacsapatot összeállítani? Nem tudom, hogy ez nem inkább egy kis 
magamutogatás, hogy ezt is meg tudjuk csinálni. Én inkább az egyszerűbb irányba vinném el 
ezt a dolgot, amit könnyebb összeszervezni és mondjuk jóval többen csinálnának. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. További hozzászólási igény? Képviselő úr, 

öné a szó.  
 
HOFFMAN PÁL (KDNP): Köszönöm a szót. Megmondom őszintén, amikor az 

anyagot elolvastam, kicsit meglepődtem, mert nekem ez az anyag egy kicsit olyan, hogy 
minden nagyon szép, minden nagyon jó, mindennel meg vagyunk elégedve. Miközben 
egyébként meg én azt hallom mindenhol, meg olvasom, hogy vészesen alacsony az 
egyetemeken, főiskolákon sportoló fiatalok száma, és elképzelhetetlen az állóképességük 
például. Tehát, hogy itt sürgős változtatásokra lenne szükség ahhoz, hogy ebben a helyzetben 
valami történjen. Ehhez képest látom a számokat, azt látom, hogy a versenyeken 3300-tól 
3600-ig vesznek részt az egyetemisták, főiskolások, és van egy másik szám is, hogy a 150 
ezer tanulóból vagy diákból 25 százalék sportol. Azt szívesen nézném meg, hogy ez milyen 
valamihez viszonyítva. A 25 százalék tulajdonképpen lehetne jó is. És akkor elég nehéz lenne, 
ha a fejlesztési célok között megfogalmaznának egy előrelépési szándékot, még a tíz 
százalékos előrelépés is, mert azt gondolom, hogy ennél rosszabb a helyzet. Tehát ezt egy 
picit másképp közelítem meg, és másképp látom. Igazán a helyzet nemcsak a szövetség 
munkája által változhat meg, hanem azoktól a programoktól, amelyekkel itt a bizottsági 
üléseken találkozunk a gyereklabdarúgástól kezdve a kosárlabda programig és a többi sportág 
kísérletéig, a mindennapos testneveléstől fog ez a dolog megváltozni. Mégis azt gondolom, 
hogy itt vannak kihasználatlan lehetőségek. Például a csapatsportokban. Azt gondolom, hogy 
sokkal több fiatalt lehetne megmozgatni. Azt meglepetéssel hallom, hogy az egyetemeken, 
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főiskolákon nem népszerű a kézilabda, mert szerintem pontosan hiányosság, hogy nem emelik 
ki, hogy a Kézilabda Szövetséggel együttműködve rendkívüli erejű eseményeket tudtak 
rendezni. Ilyen volt a ’96-os világbajnokság, ilyen a 2010-es világbajnokság. Célként 
fogalmazzák meg, hogy legyenek ilyen kiemelt események, legyen megfelelő nyilvánossága 
ezeknek az eseményeknek, és nem hangsúlyozzák azt, hogy 3000 néző előtt, televízió-
közvetítés mellett zajlottak ezek az események és világversenyek.  

Szerintem egy kicsit lehetne részletesebb és igazságosabb az anyag a szövetségekkel 
való együttműködésben is, mert ugye nem lehet tudni, hogy a szövetségek támogatnak 
sportágakat vagy sem. Én úgy tudom, hogy a Kézilabda Szövetség saját maga finanszírozza a 
válogatottjaink részvételét a világversenyeken. És itt nemcsak erről lehetne még beszélni, 
hanem arról is, hogy az eredmények tekintetében is az Universade-eredmények is fontosak, de 
ezeken a világbajnokságokon is például a Mocsai Tamás-féle csapat ezüstérmet szerzett, meg 
rendszeresen jól szerepelnek a kézilabdások.  

A fejlesztési célokkal én egyet tudok érteni, azzal különösen, hogy fontos lenne olyan 
kiemelt esemény rendezése megfelelő médiaháttérrel, ami az egyetemi sportot bemutatja. Ezt 
az igénykeltést szeretném itt hangsúlyozni az egyetemi és más sportágakban is. Az egyik 
dolog az, hogy kielégítünk igényeket, és azt mondja a professzor úr, hogy már nem akarnak 
pingpongozni, hanem squash-olni akarnak, vagy mást akarnak csinálni. De ezeket az 
igényeket alakítani is lehet. Nem mondom azt, hogy erőltetni kell a pingpongot vagy mást, de 
igenis létesítményekkel, testnevelőkkel lehet ezeket a fiatalokat például a csapatsportágak felé 
mozdítani, ahol szerintem fontos változásokat lehet elérni.  

Az előző napirendeknél nem akartam mondani, de itt is azt érzem, szerintem egy kicsit 
tévúton vagyunk, sem a gyerekeknél, sem az egyetemistáknál nem elég az, hogy a sportról 
mint örömszerzési lehetőségről beszéljünk. Nem elég az sem, hogy szeressék meg a sportot, 
meg a mozgást. A mindennapos testnevelésben is, meg az egyetemi testnevelési órákon is 
edzéshatása kell legyen ennek a mozgásnak. Ha nincs edzéshatása, semmit nem ér az egész 
népességi szempontból, közösségi célt elér, de egyébként edzéshatás kell már a gyerekeknél 
is, mert olyan a gyerekek állóképessége, edzettségi szintje, egészségügyi állapota, hogy ezzel 
foglalkozni kell. Nem elég az, hogy a sportot mint egy örömszerzés, jó együttlét, szórakoztató 
együttlét lehetőségét megismertetjük akár a gyerekekkel, akár a nagyobbakkal.  

Én azt látom, hogy itt komoly kihívása lesz, izegtem-mozogtam itt a székemen mint 
kézilabdás, nehezen viselem, szó nélkül legalábbis, hogy Erik ugyanazt, amit most elmondott 
a kosárlabdáról, elmondta a gyermeklabdarúgásról is, mert ott is elkötelezett, míg a kézilabdát 
ugyanolyan fontosnak látjuk. Nem akarok összehasonlítgatni sem utánpótlásprogramokat, 
sem eredményességet, de el fogom érni azt, hogy a Kézilabda Szövetség jöjjön el, és 
számoljon be arról a munkáról, amit ők évtizedek óta, lassan 18 éve a Sinka vezetésével 
végeznek. Hátha kapnak szempontokat azok a sportágak, akik most indulnak. Úgyhogy sok 
sikert kívánok! 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Hoffman képviselőtársam szavait. Szó sem éri a ház 

elejét, tehát én a kézilabdát legalább annyira szeretem mint a kosárlabdát. Én csak arról 
beszéltem, hogy a grundon az én gyerekkoromban ez a két sport volt, amit lent a gyerekek 
játszottak. De azzal teljesen egyetértek, és ismerve a Kézilabda Szövetség utánpótlás 
programját, egészen az U9-es korosztálytól az U23-ig, mert ott is az a lényeg, hogy egyetemi 
szintre kéne emelni a kézilabdázást is, azt gondolom, hogy itt bőven van ebben tartalék és 
lehetőség. Itt az a kérdés, hogy az egyetemeket hogy tudjuk rávenni arra, hogy valós 
ösztöndíjrendszerek induljanak. Tehát az egyetemek végre felmérjék azt, hogy egyébként a 
sportban milyen marketingérték van.  

Tehát az, ami van az üzleti szférában, az egyébként megvan az egyetemeken is. Tehát, 
hogyha mondjuk nyilván az Egyesült Államok példája egész más, ők sokkal előrébb járnak, 
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de látható, hogy amelyik kosárlabdacsapat megnyeri az NBA-t, ott azon az egyetemen 30-40-
50 százalékkal megnő a felvételizők aránya, mert akkora reklámérték annak a városnak és 
egyetemnek, hogy mindenki, aki sportolni szeret, az szeretne abban a városban egyetemre 
járni, ahol ezek a híres játékosok játszanak. Tehát szerintem bőven van még tennivaló, és 
Hoffman Pál képviselőtársammal egyetértek ebben, hogy én is azt látom a terepen, hogy ennél 
azért szürkébb a helyzet. Tehát én sokkal szürkébbnek látom a képet, és azt gondolom, hogy 
azzal, hogy mondjuk a versenyzők számát tekintve a hallgatói létszám 2,5 százaléka 
tekinthető igazolt versenyzőnek, a hallgatói létszámnak ez rendkívül kevés. Tehát a 25 
százalékra azt mondom, hogy elvileg lehetne jó, ha a 9 százalékos magyarországi 
átlagszinthez viszonyítom, de azt gondolom, hogy miután az egyetemeken mégis csak ott van 
a társadalom elit része, tehát nekik kéne példát mutatni a többiek számára, ahhoz azt a 25 
százalékot is keveslem, tehát bőven van tennivaló ezen a téren, és ahogy az anyagban a 
professzor úr megjegyzi, ahol látható, hogy a tanórai keretek között van testnevelés-oktatást, 
ott szignifikánsan nő az aktív sportolók száma. Tehát lehet, hogy ezen az oldalon kéne 
keresni, meg kéne nézni azt, hogy hogyan lehet kreditrendszerben bevezetni a sportolást, és 
azon keresztül jutalmazni. Hogy lehetne esetleg megvizsgálni azt, hogy kötelező jelleggel 
mint ahogy azt Szalay képviselőtársam mondta, kötelező jelleggel legalább két alkalommal 
előírni a hallgatóknak azt, hogy vegyenek részt testnevelés órákon. Tehát van szerintem még 
bőven tennivalónk. Mi elkötelezettek vagyunk abba az irányba, hogy a mindennapos 
testnevelés rendszerét végigvigyük, nemcsak az alsó fokú, hanem a középfokú oktatásban és a 
felsőoktatásban is legyen ennek eredménye. Mert csak akkor lesz az egész társadalom szintjén 
igazi értékelhető hatása.  

Van-e további észrevétel vagy kérdés? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, az elnök 
úrnak megadom a válaszra a lehetőséget.  

 
DR. SÁRKÖZY TAMÁS, a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség elnöke: 

Egyetértek azzal, hogy a kép szürkébb, mint ahogy itt fel lett írva, de lényegében másfél 
hónapi elnök vagyok, tehát én nem kívántam kritikai megjegyzéseket tenni.  

Azonban van néhány félreértés. Ugye azt, hogy egy egyetemen egy felvételi vizsgán 
valaki kap-e plusz pontot sportért vagy nem kap, ez nem a mi ügyünk. Ezt, ha lesz 
felsőoktatási törvény, ki lehet mondani. Én mint egyetemi tanár mondom, hogy én nem 
mondanám ki, de ha valaki ezt akarja, ki lehet mondani. Ugyancsak ki lehet mondani a 
kötelező testnevelés visszaállítását is. Én mint jogász professzor mondom, hogy én ezt sem 
tenném. De ennek a lehetősége megvan. Azért nem tenném, mert én úgy vettem észre saját 
magamon is, hogy ami kötelező, azt nem akarom csinálni. Azzal viszont nagyon egyetértek, 
hogyha én adok nekik nem tudom hány sportágban lehetőséget a sportolásra, akkor oda fog 
menni saját magától is. Azt hiszem, hogy oda fog menni. Egy kicsit az igazolt sportolók 
száma félrevezető, mert rengeteg egyetemista sportol igazolás nélkül. Tehát az egyetemeken 
belül egy óriási szabadidősport-kapacitás van, és ebből a szempontból óriási különbségek 
vannak.  

Vannak egyetemek, főiskolák, ahol nagyon jól megy ez a dolog, és vannak, ahol 
nagyon rosszul mennek ezek a dolgok. Tehát itt egy óriási különbség van. Én végig szeretném 
látogatni az összes rektort ősszel. Hát magam is voltam rektor, meg az alelnök, Bessenyei 
professzor is volt rektor, tehát végig fogjuk látogatni, mert én azt látom, hogy alapvetően a 
vezetéstől függ. Kettő: azt is látni kell, hogy a sportpénzek a hallgatói önkormányzat kezében 
vannak. Tehát a hallgatói önkormányzat határozza meg, hogy mire mit ad. Hát volt egy olyan 
rendszer is, már csak azoknak mondom, akik nem ismerik, hogy lehetővé tették a 
hallgatóknak például, hogy a sportpénzt sörre költsék és hazavigyék. Ez már megszűnt 
egyébként, de volt ilyen rendszer is. Tehát itt azért sokkal összetettebb ez a probléma.  
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Az biztos, hogy sokat kéne ezen a téren tenni. Én az önkéntesség alapján állnék egy 
kicsit anarchista ember létemre, de mondjuk, hogyha ezt akarja, akkor meg lehet csinálni. Azt 
szeretném mondani az alelnök úrnak, hogy ma is van például a legtöbb egyetemen 
sportösztöndíj-rendszer. Például a Műegyetemtől Cseh László rendszeresen ösztöndíjat kap. 
Ez a része megvan. Cseh el is jön marketing eseményekre, eljön versenyekre, most eljön 
velünk az Universiade-ra, tehát igenis vannak olyan sportolók, amit ön hiányolt. Csinálják. 
Hogy ez kevés, az biztos. Tehát ezt szélesíteni kell, ez biztos, hogy kreditet kell-e adni azért, 
mert valaki sportolni akar, én ezt nem tenném, de vannak országok, akik teszik. Én mást 
csinálnék. Azt, amit Amerikában. Amerikában tudniillik, ahol én voltam professzor a 
Berkeley-n ott ugye ezeket az olimpiai bajnok úszókat felvételi nélkül vették fel, mert a 
rektornak volt tíz darab helye, és a rektor erre alapozott. Úgy van, ahogy Szalay úr mondja, a 
reklám az egyetemnek, hogy ott van a Mark Spitz, ugye! Tehát az egyetemeknek én adnék 
egy lehetőséget, hogy híres művészt, sportolót ne kényszerítsen bele abba, ami egyébként ma 
is van, hogy sportolókámat kísérik a vizsgára és megtesznek mindent annak érdekében, hogy 
az előmenetel biztosítva legyen. Én nem hiszem, hogy ez a megoldás. De hogy itt tenni kell, 
az biztos, és sok jó példa van. Sok jó példa van, de nem vagyok benne biztos, hogy például a 
többi egyetemista nem nézni ki azt az egyetemistát, aki azért kap két többlet kreditpontot, 
mert ő sportol. Nem biztos, hogy ez a megoldás. De ezen is egy Országgyűlés természetesen 
elgondolkozhat.  

És fogunk csinálni egy fejlesztési programot úgy, ahogy tetszenek mondani, amelyben 
javaslom, de ezeket alapvetően, csak kormányzati intézkedésekkel lehet alapvetően 
megoldani. 

Ami ezt a téli Universiade-t illeti, azért mondhatom, mert nem én voltam akkor az 
elnök, amikor ez történt. Az is ez is egy kis tévedésen alapszik, mert a Magyar Egyetemi 
Sportszövetség csak azt viszi ki világversenyre, akit a szövetség javasol. Tehát, ha a korcsolya 
szövetség négy műkorcsolyázót javasolt volna, akkor négy műkorcsolyázó ment volna. Mi itt 
nem szólhatunk bele abba, hogy a szövetség mit csinál. Ami pedig a felvetést illeti, a 
jégkorong valóban egy kicsit … – igazad van – de a short track semmilyen szervezést nem 
igényel, és főleg az amerikai egyetemeken ennek óriási ereje van. Én láttam ilyen 
versenyeket, világbajnokok tömege indul az Universiade-n short track-ben. És miután a 
magyarok egyetemre járnak, hála istennek, ennek következtében ez nem egy ilyen 
látványpékség, hanem tényleges dolog, ez a short track. 

Hát a jégkorong az egy kicsit … de voltaképpen abban is azért már egy kicsit 
fejlődtünk, már azért nem úgy van mint régen, amikor a szövetségi kapitány kivette a 
gyereket érettségi előtt az iskolából, hogy ne tudjanak leérettségizni, mert különben nem 
fognak tovább sportolni. Tehát azért egy kicsit előrébb léptünk ezen a téren jégkorongban is. 
Köszönöm szépen.  

 
(Az elnöklést Szalay Ferenc alelnök veszi át.)  

 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Azt gondolom, hogyha itt is a talpára állítjuk a 

dolgokat, az nem baj. Mert amiről most beszélünk, az egy ilyen nagy egyveleg, és igazából itt 
is rendet kellene vágni. És a rend onnan indulna, azt gondolom, hogy a sportszövetség tud-e 
olyan hatással lenni az egyetemi oktatásra, hogy az egyetemeken belül a testnevelés helyre 
kerüljön, vagy külső segítség kell, mondjuk tőlünk. Én tudom megint Szolnokot mondani, 
kettő kreditpontot kapott az a gyerek a főiskolán, aki a rendszeres testnevelés munkájában 
részt vett. Nem hogy nem nevették ki, hanem igazából egyre népszerűbb lett a dolog, és 
jelentkeztek és csinálták, és vitték.  
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A másik oldalon kollégiumot, étkezést, ösztöndíjat, mint a Cseh Lászlónak bármely 
egyetem tud adni egyébként, és ezzel tudja segíteni az élsportját. Csak az egyetemnek el kell 
döntenie, hogy ezt felvállalja-e vagy nem. Én most azt látom, hogy nem vállalja föl, azért, 
mert mit fog szólni a gyerek, hallgató, hogy neki most ezt kell csinálni. Én voltam olyan 
diáktanács-megbeszélésen, ahol huszonvalahány gyerek azt kérte tőlünk, hogy ne kezeljük 
őket felnőttnek bent, a főiskolán, hanem, ahogy a gimnáziumban, foglalkozzunk velük a 
nevelési színtereken is, mert az nem normális, mondták ők, hogy megkapják az anyagot, 
meghallgatják, aztán a szélnek vannak engedve. Állítom, hogy az egyetemen, főiskolán tanuló 
gyerekek nagyon nagy része igényelné, lehet, hogy nem meri kimondani. De ez egy 
egyszerűbb dolog, hogy megkaptad az anyagot, te már felnőtt ember vagy, aztán azt csinálsz 
utána, amit akarsz. Nem jó az irány, én azt gondolom. És ráadásul ebben a mai magyar 
világban rengeteg olyan gyerek jön fel egyetemre, főiskolára, akinek a neveltségi szintje 
eléggé alacsonyan van. Tehát még van mit tenni az egyetemi oktatóknak az ügyben, hogy 
ezek jobb gyerekek legyenek. Na ehhez, a sportnál jobb eszköz, szerintem nincs. Én 
legalábbis így gondolom.  

A hallgatói önkormányzat sportpénze. És itt Hadházy képviselőtársam is mondta, hogy 
nem kap pénzt az egyetemi sport. Én azt gondolom, hogy az egyetemek finanszírozásában 
ugyanúgy benne kell hogy legyen a testnevelés finanszírozása mint a középiskoláéban. 
Rosszul gondolom? (Közbeszólás: Benne van.) Tehát ugyanúgy benne kell hogy legyen. Ha 
nincs benne, az egy érdekes kérdés, mert akkor gyakorlatilag kimondtuk, hogy nem fontos.  

Az, hogy az Egyetemi Sportszövetség kap-e plusz pénzeket, ez most a TAO-n 
keresztül megint megoldódni látszik, mert nem kellett komoly csatát vívni, mert ez nem igaz, 
mert mindenki belátta, hogy a társasági adóból az egyetemi sportszövetség is kaphasson, sőt 
az egyetemi sportklubok is kaphassanak, ha vannak ilyenek, forrásokat. Tehát azt gondolom, 
jól lehet majd ezt használni a későbbiekben. 

Úgyhogy azt gondolom, hogy amit most hoztak a professzor úrék, az egy jó kiindulási 
pont, de lássuk, hogy igazából nagyon komoly munka kell ahhoz, hogy helyreálljon ez a 
dolog, mert az egyetemeken, főiskolákon tanuló gyerekek ugyanabból a rendszerből jönnek 
ki, akik a mindennapos testnevelésben sem vesznek részt, akiknek az életüknek nem része a 
sport, akik igazából a sport presztízsveszteségéből indulva, nem tudják pontosan, hogy hol a 
helyük az egyetemeken, főiskolákon. Ez egy következmény, egy elhibázott, majd évtized 
eredménye, hogy az egyetemisták, főiskolások itt tartanak, ahol tartanak. De azt gondolom, 
hogy lehet kezelni a dolgot, csak elhatározás kérdése, döntés kérdése, hogy rá akarjuk őket 
kényszeríteni, ha kell, nyilván normális eszközökkel és nem baltával, hogy gyerekek, ez az 
életetek fontos része. 

Úgyhogy én köszönöm a beszámolót, de azért azt gondolom, hogy fontos, amit a 
képviselőtársunk elmondott, hogy ennek azért még lesznek szerintem kötelező jelleggel 
további lépései, és beszéljünk róla, hogy mit és hogyan kell csinálni. Hédi Csabát meg hadd 
köszöntsem külön, aki nekem katonatársam volt, nagyon jó magasugró volt, és hihetetlen 
módon egyetért szerintem azzal, amit én most elmondtam, mert együtt csináltuk. (Derültség.)  

Jó, köszönjük szépen a tájékoztatót, beszámolót. 

Egyebek 

Egyebekben van-e bárkinek a nyár előtti utolsó bizottsági ülésen hozzáfűznivalója?  
Zánkán 23-án, most júliusban streetball kosárlabda van, aki egy kicsit is affinitást érez 

a kosárlabda iránt, az jöjjön bátran és nyugodtan. Tíz órakor kezdődik, akinek nincs affinitása, 
az jöhet nézni, aki kézilabdázni szeretne, annak megszervezzük Zánkán a kézilabdát is.  
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(Derültség.) (Közbeszólás: Köszönjük szépen!)  
 
 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 58  perc)  
 
 
 

Szalay Ferenc 
a bizottság alelnöke 

 

Bánki Erik  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


