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Napirendi javaslat  
 

1. Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/4662. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító 

javaslatok megvitatása) 

  

2. Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám) (A 

bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

  

3. Tájékoztató az olimpiai felkészülésről 

Előterjesztő: Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke 

Gömöri Zsolt, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke 

  

4. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A sportról 

szóló 2004. évi I. törvény, valamint egyes további törvények sporttal kapcsolatos 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4877. szám) (Bánki Erik és Szalay Ferenc 

(Fidesz) képviselők önálló indítványa) 

  

5. Tájékoztató az élsportolók kiemelt ellátásával kapcsolatos sportegészségügyi feladatok 

megvalósításáról  

Előterjesztő: dr. Soós Ágnes, az Országos Sportegészségügyi Intézet főigazgatója 

Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke 

  

6. A helyi önkormányzatokról szóló törvényjavaslat (T/4864. szám) (Általános vita) 

  

7. Egyebek 

 



- 4 - 

Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Bánki Erik (Fidesz), a bizottság elnöke  
Szalay Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Szilágyi György (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Becsó Zsolt (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Kovács Péter (Fidesz)   
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Vincze László Mihály (Fidesz)  
Bús Balázs (KDNP) 
Hoffman Pál (KDNP) 
Pál Béla (MSZP) 
Dr. Varga László (MSZP) 
Zakó László (Jobbik)  

Helyettesítési megbízást adott:  

Bánki Erik (Fidesz) távozása után Szalay Ferencnek (Fidesz)  
Kovács Ferenc (Fidesz) Törő Gábornak (Fidesz)  
Lasztovicza Jenő (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz)  
Bús Balázs (KDNP) távozása után Becsó Zsoltnak (Fidesz)  
Hoffman Pál (KDNP) megérkezéséig Kovács Péternek (Fidesz)  
Horváth András Tibor (MSZP) Pál Bélának (MSZP)  
 

Meghívottak részéről  
Hozzászólók  
 
Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke 
Gömöri Zsolt, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke 
Szekeres Pál helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 
Soós Ágnes, az Országos Sportegészségügyi Intézet főigazgatója 
Farkasné dr. Gasparics Emese helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 12 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok szeretettel 
köszöntöm a bizottság tagjait, a meghívott előadóinkat, vendégeinket a Sport- és 
turizmusbizottság mai ülésén. Képviselőtársaink előre írásban megkapták a mai ülésre szóló 
napirendi javaslatot. Kérdezem, hogy ehhez képest van-e kiegészítésük. (Nincs jelentkező.) 
Nincs. Ki az, aki elfogadja ezzel a tartalommal a mai ülésünk napirendjét? Az kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt, a jelenléti ív 
alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, így munkáját megkezdi.  

Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4662. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása) 

Az 1. napirendi pontként az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott, a bizottság feladatkörébe tartozó 
kapcsolódó módosító indítványokról tárgyalnánk. Mivel ilyen tartalmú kapcsolódó módosító 
indítvány nem érkezett, ezért arról nem döntünk.  

Ellenben javaslatom lenne két módosító indítvány benyújtására, amely ott van 
képviselőtársaim előtt. Az egyik módosító indítvány, amit javasolnék a bizottság részére, 
hogy ezt nyújtsuk be bizottsági indítványként, ez az Ekho-ról szóló jogszabály módosítása. Itt 
a lényege az a javaslatunknak, hogy az Ekho szerinti adózás választásának a lehetőségénél 
azokra is tudjunk kitérni, akik a munkaszerződés mellett megbízási szerződés formájában 
látják el tevékenységüket. Ugye az utánpótlás-nevelés fejlesztése kapcsán rengeteg olyan edző 
kerül foglalkoztatásra, akiknek van főállásuk, akár edzőként, akár testnevelőként van egy 
főállásuk, és amellett részmunkaidőben látják el ezeket az edzői teendőket, és azt szeretnénk, 
hogyha az Ekho-t rájuk is ki tudnánk terjeszteni. Eredetileg is ez volt egyébként az 
elképzelésünk, amikor a törvényjavaslat elfogadásra került, de itt volt egy kis disszonancia, 
amit ez a javaslat rendez.  

A másik indítványunk pedig a sportautókra vonatkozik. A sportautóknál adna egy 
áfalevonási lehetőséget ez a módosító indítvány, amelyet szintén az adótörvényekhez 
szeretnénk benyújtani.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy az indítványokkal kapcsolatban van-e 
véleményük. Igen, alelnök úr! Szilágyi György, öné a szó! 

Szilágyi György ügyrendi javaslata 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Nekem ügyrendi javaslatom lenne, és kapcsolódik 
majd a következő napirendi ponthoz is, mivel most kaptunk, ha jól számolom, 12 bizottsági 
ajánlást, ebben a pillanatban szembesültünk vele, én azt szeretném javasolni, hogy rendeljünk 
el egy félóra olvasási szünetet, hogy át tudjuk nézni azokat az indítványokat, amiket jelen 
pillanatban megkaptunk, és felelősségteljesen tudjunk erről nyilatkozni. Tehát azt javasolnám, 
hogy legalább egy fél órát adjanak a képviselőknek arra, hogy áttanulmányozhassák a 
bizottsági módosító javaslatokat mind az adótörvényekhez, mint pedig a költségvetéshez. És 
akkor a költségvetésnél már nem kell erre szünetet tartani. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Bús Balázs képviselő úr! 
 
BÚS BALÁZS (KDNP): Szerintem az adótörvényekkel kapcsolatban csak két 

módosítás van, szerintem ezt most meg tudjuk nézni, és tárgyalni, tehát emiatt szerintem nem 
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érdemes szünetet elrendelni. A költségvetés kapcsán meg úgyis később tárgyaljuk, tehát akkor 
meg lesz idő azalatt ezt átnézni.  

Szavazás az ügyrendi javaslatról 

ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő úr véleményét. Ugye egy ügyrendi felvetése 
volt Szilágyi képviselő úrnak, ki az, aki támogatja, hogy egy fél óra olvasási szünetet 
rendeljünk el. (Szavazás.) 4. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 10. Köszönöm szépen. A 
többséget nem kapta meg a javaslat. Haladunk tovább.  

A két módosító kapcsán, az első, ami az Ekho módosítására vonatkozik, kérdezem, ki 
az, aki ennek a benyújtását támogatja. Az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 12. 
Ellenvélemény? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett úgy 
döntött a bizottság, hogy ezt a javaslatot benyújtja.  

A másik a sportautók áfalevonási lehetőségére vonatkozó, a versenyautók áfa-
visszaigénylésére lehetőséget nyújtó módosító indítvány benyújtása. Még egy kérdés van. 
Igen, parancsoljon, Zakó László! 

 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Kérném, hogy egy hosszabb 

mondattal indokolja meg, legyen szíves, illetve párhuzamot vonok most, nem is értem, de 
majd biztos elmondja, hogy mondjuk versenyhajók esetén vagy bármilyen technikai sport 
nagy értékű kellékeinek esetére is érvényes-e ez, és mi célt szolgál.  

 
ELNÖK: Csak kizárólag a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség versenyengedélyével 

rendelkező járművekre vonatkozik ez a lehetőség. Ugye ezek olyan sporteszközök, amelyek 
közúti forgalomban nem vehetnek részt, nincs rendszámuk, nem is kaphatnak ilyen forgalmi 
rendszámot, hanem kizárólag csak versenypályákon, rally, Forma autóversenyeken vehetnek 
részt ezek a járművek. Nem vonatkozik semmi másra, tehát a javaslat kellően körülhatárolja 
ezt, tehát se hajókra, se egyéb sporteszközökre nem vonatkozik. A Magyar Nemzeti Autósport 
Szövetség vezetése keresett meg bennünket már korábban egy ilyen kérelemmel, miszerint 
ezeket az eszközöket sehol máshol, forgalomban nem használhatják, sérelmezték azt, hogy 
egy áfalevonási lehetőséggel nem élhetnek, ami ennek a versenyágnak a költségeit jelentősen 
megemeli. Ennek a támogatását szolgálja ez a mostani indítvány.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki támogatja ennek az indítványnak a benyújtását. 
(Szavazás.) 12. Ellenvélemény? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Szavazás.) 4.  

Köszönöm szépen. Miután több indítvány nincs, amiről szavaznunk kéne, az 1-es 
napirendi pontot lezárjuk. 

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám) (A 
bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Áttérünk a 2. napirendi pontunkra, a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről 
szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványok tárgyalására. Köszöntöm Koleszár 
Katalin főosztályvezető-helyettes asszonyt, a Nemzetgazdasági Minisztériumból, és 
megkérném, hogy a kormány álláspontját szíveskedjen jelezni az egyes módosító 
indítványoknál.  

Képviselőtársaim kaptak egy listát. Előre a kollégáim készítettek egy kivonatot arról, 
hogy melyek azok a módosító indítványok, amelyek véleményünk szerint a bizottság 
hatáskörébe tartoznak, úgyhogy ezekről kérnénk szavazást. Amennyiben képviselőtársaim 
úgy érzik, hogy vannak még olyan indítványok, amelyekről szavazni kéne, akkor azt a 
szavazások végén jelezzék.  

Elsőként a 99. ajánlási számon benyújtott módosító indítványról kérnék szavazást, 
amely Hegedűs Lórántné és képviselőtársai indítványa. Kérdezem a kormány álláspontját. 



- 7 - 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A javaslatot nem 

támogatom.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaim álláspontját. Ki az, aki 

támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) 2. A bizottság egyharmadának támogatását sem 
nyerte el.  

A 312-es ajánlási számon szereplő indítvánnyal folytatjuk, amely Harrach Péter 
képviselő úr indítványa. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaim álláspontját. Ki az, aki 

támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) 14. Tartózkodás? (Szavazás.) 2. A bizottság tehát 
támogatja ezt az indítványt.  

A 475. ajánlási számon szereplő indítvánnyal folytatjuk. Hegedűs Lórántné módosító 
indítványa szerepel. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A javaslatot nem 

támogatom.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaim álláspontját. Ki az, aki 

támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) 2. A bizottság egyharmadának támogatását sem 
nyerte el.  

A 476-os ajánlási számon dr. Pesti Imre és Riz Levente képviselő urak indítványa 
szerepel. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaim álláspontját. Ki az, aki 

támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) 14. Tartózkodás? (Szavazás.) 2. A bizottság tehát 
támogatja ezt az indítványt.  

A 488-as ajánlási számon Bödecs Barna és Korondi Miklós képviselőtársaink 
indítványa szerepel. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaim álláspontját. Ki az, aki 

támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) 4. A bizottság egyharmada sem támogatja. (Becsó 
Zsolt érkezik az ülésterembe.) 

A 493-as ajánlási számon az én módosító indítványom szerepel. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaim álláspontját. Ki az, aki 

támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. A bizottság 
egyhangúlag támogatja az indítványt.  
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Az 531-es ajánlási számon Szabó Zsolt képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaim álláspontját. Ki az, aki 

támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) 12. Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodás mellett a 
bizottság támogatja.  

Az 559-es ajánlási számon dr. Dorosz Dávid indítványa szerepel. Kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaim álláspontját. Ki az, aki 

támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) 2. A bizottság egyharmadának támogatását sem 
nyerte el.  

Az 560-as ajánlási számon Karácsony Gergely és Kukorelly Endre képviselő úr 
indítványa szerepel. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaim álláspontját. Ki az, aki 

támogatja ezt az indítványt? (Nincs jelentkező.) Senki sem támogatja.  
Az 561-es ajánlási számon Riz Levente és dr. Pesti Imre indítványa szerepel. 

Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaim álláspontját. Ki az, aki 

támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) 3. A bizottság egyharmadának támogatását sem 
nyerte el.  

Az 569-es ajánlási számon Szávay István képviselő indítványa szerepel. Kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaim álláspontját. Ki az, aki 

támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) 2. Egyharmad sem támogatja.  
A 674-es ajánlási számon Mesterházy Attila képviselő úr indítványa szerepel. 

Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaim álláspontját. Ki az, aki 
támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) 2. A bizottság egyharmada sem támogatja.  

A 675-ös ajánlási számon Scheiring Gábor és Kukorelly Endre képviselők indítványa. 
Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaim álláspontját. Ki az, aki 

támogatja ezt az indítványt? (Nincs jelentkező.) Senki sem támogatja.  
A 676-os ajánlási számon Jávor Benedek és Kukorelly Endre képviselők indítványa 

szerepel. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaim álláspontját. Ki az, aki 

támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) 2. A bizottság egyharmada sem támogatja.  
A 677-es ajánlási számon Baráth Zsolt képviselő indítványa szerepel. Kérdezem a 

kormány álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaim álláspontját. Ki az, aki 

támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) 1. A bizottság egyharmada sem támogatja. 
A 678-as ajánlási számon Scheiring Gábor és Kukorelly Endre indítványa szerepel. 

Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaim álláspontját. Ki az, aki 

támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) 2. A bizottság egyharmada sem támogatja. 
A 679-es ajánlási számon Dúró Dóra, Farkas Gergely, illetve Szilágyi György 

indítványa. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Alelnök úr, öné a szó.  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak meg szeretném kérni a 

kormány képviselőjét, hogy indokolja meg pár szóban, hogy miért nem támogatják ezt az 
indítványt, amikor itt a diák- és hallgatói sportról van szó, és pont az előző bizottsági ülésen 
vetettük fel, hogy ez menyire fontos lenne, és az a fejkvóta, ami jelen pillanatban van, és 
kapcsolódik a köznevelési törvényhez is, amivel a mindennapos testnevelést kívánja bevezetni 
a kormány, és azt is elősegíthetné. Mi az oka annak, hogy nem támogatja a kormány ezt a 
javaslatot? Köszönöm. 
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KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 
támogatásának az indoka alapvetően az, hogy ezeknek az indítványoknak nincsen forráslába 
megjelölve, és a kormány nem támogat olyan indítványokat, amelyek a 2012. évi 2,5 
százalékos hiánycél teljesítését ilyen módon veszélyeztetnék. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaim álláspontját. Ki az, aki 

támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) 2. A bizottság egyharmada sem támogatja. 
A 680-as ajánlási számon Dúró Dóra és képviselőtársai indítványa szerepel. Kérdezem 

a kormány álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaim álláspontját. Ki az, aki 

támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) 2. A bizottság egyharmada sem támogatja. 
A 681-es ajánlási számon Scheiring Gábor és Kukorelly Endre indítványa szerepel. 

Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaim álláspontját. Ki az, aki 

támogatja ezt az indítványt? (Nincs jelentkező.) Senki sem támogatja.  
A 682-es ajánlási számon Mesterházy Attila képviselő indítványa szerepel. Kérdezem 

a kormány álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaim álláspontját. Ki az, aki 

támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) 2. A bizottság egyharmada sem támogatja. 
A 683-as ajánlási számon Kaufer Virág és Szilágyi László képviselők indítványa 

szerepel. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaim álláspontját. Ki az, aki 

támogatja ezt az indítványt? (Nincs jelentkező.) Senki sem támogatja.  
A 684-es ajánlási számon Szilágyi György és Lenhardt Balázs képviselő urak 

indítványa szerepel. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Alenök úr, öné a szó.  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Ismét kérdésem lenne a 

kormányhoz, hogy legyes szíves, indokolja meg, azért adtuk be ezt a módosítót, és itt az sem 
igaz, hogy nem mondtuk meg, hogy honnan vonnánk el ezt a forrást, hiszen a kormány által 
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nem régiben kinevezett új kormánybiztos, Fürjes Balázs azt nyilatkozta, hogy a Ferencváros 
Üllői úti stadionjánál még ebben az évben elkezdik a tervezést, és a jövő évben a bontását és 
az újjáépítését. Milyen fedezet lesz akkor erre? Vagy pedig akkor ez egy felelőtlen nyilatkozat 
volt? Tehát azt szeretném megtudni, hogy miután a költségvetésben nem találtunk erre 
vonatkozóan semmilyen adatot, semmilyen fejezetcímben nem szerepelt a Ferencváros Üllői 
úti stadionja, az Albert Stadion, de Fürjes Balázs mint kormánybiztos ezt nyilatkozta, 
szeretnénk megkérdezni, hogy mi lesz a megvalósítással, honnan lesz forrás erre, amennyiben 
megvalósul, hogy ha nem fogadják el ezt a módosító indítványt, hiszen másképp nem kerülhet 
be a költségvetésbe csak így. Köszönöm 

 
ELNÖK: Kérek szépen akkor egy választ erre.  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Alapvetően nyilván a 

módosító indítványról tudok nyilatkozni, azt alapvetően azért nem támogatja a kormány, mert 
ahonnan forrást von el, azok a tételek nem csökkenthetőek. Ami pedig a stadionépítést, 
rekonstrukciót illeti, arról a kormány később hoz döntést, hogy ezt milyen módon fogja 
finanszírozni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kiegészítésként még annyit tennék hozzá, hogy van egy 

bizottsági módosítóindítvány-tervezet, amelyről majd szavazni fogunk, amely mind a Puskás 
Stadion, mind az Albert Stadion építéséhez keres forrásokat. Reményeim szerint találtunk 
olyan lábat, amit a kormány majd támogat, ez majd kiderül a későbbiekben. Alelnök Úr! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Akkor csak egyetlen egy mondat, ezért javasoltam 

azt az elején, hogy tartsunk egy fél óra olvasási szünetet, hiszen én is okosabb lennék, hogy ha 
meg tudtam volna nézni azokat a bizottsági módosítókat, amiket eddig nem volt módom 
átolvasni, hiszen a bizottsági ülés előtt két perccel kaptuk meg. Köszönöm. (Szalay Ferenc: 
Segítünk, segítünk.)  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a képviselőtársaim álláspontját. Ki az, aki támogatja 

ezt az indítványt? (Nincs jelentkező.) Senki sem támogatja az indítványt.  
A következő, a 685-ös ajánlási számon Molnár Oszkár képviselő indítványa szerepel. 

Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaim álláspontját. Ki az, aki 

támogatja ezt az indítványt? (Nincs jelentkező.) Senki sem támogatja.  
A 686. ajánlási számon Mesterházy Attila képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem 

a kormány álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaim álláspontját. Ki az, aki 

támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) 2. A bizottság egyharmada sem támogatja.  
A 688. ajánlási számon Scheiring Gábor és képviselőtársai indítványa szerepel. 

Kérdezem a kormány álláspontját. 
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KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 
támogatja.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaim álláspontját. Ki az, aki 

támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) 2. A bizottság egyharmada sem támogatja. 
A 689-es ajánlási számon Hegedűs Lórántné képviselő asszony indítványa szerepel. 

Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaim álláspontját. Ki az, aki 

támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) 3. A bizottság egyharmada sem támogatja. 
A 690-es ajánlási számon Mesterházy Attila képviselő úr indítványa szerepel. 

Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaim álláspontját. Ki az, aki 

támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) 2. A bizottság egyharmada sem támogatja. 
A 691-es ajánlási számon Szilágyi László képviselő úr és képviselőtársa indítványa 

szerepel. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaim álláspontját. Ki az, aki 

támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) 2. A bizottság egyharmada sem támogatja. 
A 693. ajánlási számon Molnár Oszkár képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem a 

kormány álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaim álláspontját. Ki az, aki 

támogatja ezt az indítványt? (Nincs jelentkező.) Senki sem támogatja.  
A 694. ajánlási számon Szilágyi György képviselő indítványa szerepel. Kérdezem a 

kormány álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Alelnök úr! Öné a szó!  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Természetesen csak a jegyzőkönyv kedvéért ugyanez 

a kérésem lenne, hogy ha a kormány megindokolná, hogy egy olyan nagy projektet, amit 
folyamatosan kommunikálnak a médiában, ami több évre komoly kiadásokat jelent mondjuk a 
költségvetés részére, és eddig nem találtam semmilyen olyan fejezetcímet, amiben szerepelt 
volna a Puskás Stadion rekonstrukciójára fordítandó összeg, és mivel nem tudtam átolvasni 
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még a bizottsági módosító javaslatokat, ezért szeretném megkérdezni, hogy milyen forrásból 
kívánják megvalósítani a Puskás Ferenc Stadion átépítésének, tervezésének, bontásának és 
esetleg az építés megkezdését. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Parancsoljon!  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Szintén alapvetően a 

módosító indítványról tudnék nyilatkozni, aminek a forráslába, tehát ahonnan elvenné az 
összeget, az a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat, amelyet az államháztartási 
törvény értelmében tervezni kell, legalább a kiadási főösszeg fél százalékában. Ez a 100 
milliárd forintos tartalék szolgál a jövő évi költségvetési kockázatoknak az ellensúlyozására, 
úgyhogy ennek a csökkentését nem támogatja a kormány. Természetesen a 
stadionrekonstrukciós feladatok forrásának a biztosításáról intézkedni fog.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ugyanaz a megjegyzésem, mint ami az Albert Stadionnál 

volt, tehát az az indítvány, amelyről majd később szavazunk, mindkét stadionberuházáshoz a 
2012-es évre szükséges forrásokat előirányozza.  

Kérdezem a képviselőtársaim álláspontját. Ki az, aki támogatja Szilágyi képviselő úr 
indítványát? (Szavazás.) 2. A bizottság egyharmada sem támogatja. 

A 695. ajánlási számon Molnár Oszkár képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaim álláspontját. Ki az, aki 

támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) 1. A bizottság egyharmada sem támogatja. 
A 697-es ajánlási számon Szilágyi György képviselő úr indítványa szerepel. 

Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaim álláspontját. Ki az, aki 

támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) 2. A bizottság egyharmada sem támogatja. 
A 725. ajánlási számon dr. Tapolczai Gergely és Hirt Ferenc képviselő urak 

indítványa. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaim álláspontját. Ki az, aki 

támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) Ellenvélemény, tartózkodás nem volt, a bizottság 
egyhangú döntésével támogatja a képviselő urak indítványát.  

A 980. ajánlási számon Kaufer Virág és Osztolykán Ágnes képviselők indítványa 
szerepel. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaim álláspontját. Ki az, aki 
támogatja ezt az indítványt? (Nincs jelentkező.) Senki sem támogatja.  

A 982-es ajánlási számon Mesterházy Attila képviselő úr indítványa szerepel. 
Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaim álláspontját. Ki az, aki 

támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) 2. A bizottság egyharmada sem támogatja. 
A 983-as ajánlási számon Szávay István képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem a 

kormány álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaim álláspontját. Ki az, aki 

támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) 2. A bizottság egyharmada sem támogatja. 
A 984-es ajánlási számon Dorosz Dávid képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem a 

kormány álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaim álláspontját. Ki az, aki 

támogatja ezt az indítványt? (Nincs jelentkező.) Senki sem támogatja. 
A 985-ös ajánlási számon Mesterházy Attila indítványa szerepel. Kérdezem a 

kormány álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaim álláspontját. Ki az, aki 

támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) 2. A bizottság egyharmada sem támogatja. 
Az általunk a bizottság feladat- és hatáskörébe tartozónak ítélt módosító indítványok 

szavazásával végeztünk, kérdezem képviselőtársaimat, maradt-e olyan indítvány, amiről önök 
szerint szavazni kéne. (Nincs jelentkező.) Akkor azt kérem, hogy most döntsünk a bizottság 
által benyújtásra javasolt módosító indítványokról, amik képviselőtársaink előtt vannak. 
Szilágyi György képviselő úr kért szót. Alelnök úr, öné a szó. 

Szilágyi György ügyrendi javaslata 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Ügyrendi javaslattal ismét 
szeretném javasolni, hogy tartsunk olvasási szünetet, és engedjék meg, hogy 
áttanulmányozhassuk azokat a bizottság módosító javaslatokat, amiket most kaptunk meg az 
ülés előtt két perccel. Ennyi módosító javaslatról így, olvasatlanul, úgy érezzük, hogy nem 
tudunk megfelelően dönteni, legalábbis én úgy érzem, nem szeretnék beleesni abba a hibába, 
mint amibe már az elmúlt években képviselők beleestek, hogy olvasatlanul írtak alá bizonyos 
szerződéseket mint a lisszaboni szerződés, kérnék szépen olvasási szünetet. (Derültség.) 
Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Nagyon jóleső érzés, hogy az általam előkészített módosító indítványokat 
ilyen magas szintre emeli alelnök úr, úgyhogy ezt az elismerést külön köszönöm. 

Azt gondolom, hogy egyrészt volt 15 perc a bizottsági ülés kezdetéig, miután negyed 
tízkor kezdtük az ülést, amikor át lehetett olvasni ezeket az indítványokat, illetve volt közben 
is alkalom arra. De én minden indítványnál külön el fogom mondani, hogy miről szavazunk, 
tehát ilyen módon én nem támogatom az ügyrendit.  

Szavazás az ügyrendi javaslatról 

Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja alelnök úr ügyrendi javaslatát. (Szavazás.) 4. 
Köszönöm szépen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10. Tartózkodott? (Nincs 
jelentkező.) Nincs ilyen.  

Akkor folytatjuk a munkát. Elsőként a Puskás Ferenc és az Albert Stadion építési 
munkálataihoz tízmilliárd forint forrást előirányzó bizottsági módosító indítványról kérnék 
döntést. Még Zakó László képviselő úr kért szót, öné a szó, képviselő úr.  

 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Bár nekem is most gyorsan keresni 

kell, hogy melyikről is van szó, de azért szeretném elmondani, hogy amit a sport mellé kívánt 
elnök úr a bizottság nevében tenni, azt én támogatnám, meg támogatni is fogom, viszont nem 
mehetek el szó nélkül amellett, hogy láttam több olyan módosító javaslatot is, ami az országos 
közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztéséből venne el pénzt. Nálam szent és 
sérthetetlen dolog a közútfejlesztés, én azokat nem fogom támogatni pont amiatt, hogy 
honnan veszi el a pénzt. Amúgy én is adtam be módosító javaslatot, meg adtam volna be 
sokkal többet, és ugye az ember találgatta, hogy honnan vegyen el úgy pénzt, hogy a kormány 
azt támogassa. Hát önnel kellett volna konzultálnom, elnök úr, korábban, és akkor bátrabban 
írogattam volna a számsorokat, mert ön már biztos tud valamit, hogy honnan fognak engedni 
itt a bizottságnak. Én ezt nem tudtam. Ezzel együtt is azokat fogom támogatni, ami nem az 
országos közúthálózat fejlesztéséből vesz el pénzt. És ezt javaslom az elnök úrnak, még 
mielőtt késő, én kérem is, hogy valamilyen más lábat találjunk erre, mert több ember hal meg 
az utakon a hazai közutak állapota miatt, mint amennyi életben marad a tömegsport 
támogatásával. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr kér még szót. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Annyit a jegyzőkönyvbe, ismételten elmondom, hogy 

nem értek egyet ezzel az eljárási móddal, éppen ezért én a magam részéről, mivel nem tudok 
felelősségteljesen dönteni jelen pillanatban ezekről a módosítókról, a tárgyalásról kivonulok, 
és természetesen a következő napirendi pontra majd visszatérek, mert így, nem hiszem, hogy 
megfelelő és felelősségteljes munkát lehet végezni egy bizottságban, ahol még arra sem 
kapunk lehetőséget, hogy átolvashassuk nyugodtan a bizottsági módosító javaslatokat. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Alelnök urat tájékoztatni fogjuk, amikor áttérünk a következő 

napirendi pontra. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja… Igen, még Pál Béla 
képviselő úr jelentkezik. Öné a szó, képviselő úr!  

 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm, elnök úr. (Szilágyi György elhagyja az üléstermet.) 

A jegyzőkönyv kedvéért szeretném én is rögzíteni az MSZP képviselői nevében, hogy bár az 
üléstermet nem hagyjuk el, de tartózkodni fogunk a szavazások során. Tartózkodni fogunk 
azért, mert nem először fordul elő az a módszer, hogy nincs lehetőség arra, hogy 
áttanulmányozzuk a módosító indítványokat, bár természetesen tudjuk, hogy a kormány 
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módszerei közé tartozik, mint ahogy a mai nap során is szembesülünk vele, hogy nem a 
kormány nyújtja be, a képviselők nyújtják be az utolsó pillanatban még a jelentősebb 
törvényjavaslatokat is, no pláne a módosító indítványokat. Én azt gondolom, hogy nem a mai 
feltételeknek megfelelő ez a döntési módszer, még akkor sem, hogyha tudjuk, hogy a 
kétharmad nagyon sok mindent át tud vinni, és ahogy látom, képviselőtársaim kíméletlenül 
élnek is a kétharmad adta lehetőségekkel.  

Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy bár kétségtelenül nincs szükségük arra, és 
látható, érzékelhető is, hogy az ellenzék véleményét bármilyen formában is figyelembe 
vegyék, az idegenforgalmi vagy most a Sport- és turisztikai bizottság megelőző ülésein, még a 
korábbi kormányzati időszakokban, legyen ez ellenzéki vagy kormánypárti vezetés, soha nem 
volt gyakorlat, hogy ilyen módszereket alkalmazzunk. Én tisztelettel kérném a bizottság 
kormánypárti tagjait, hogy a jövőben ettől tartózkodjanak. Egyébként pedig a tiltakozásunkat 
tartózkodással fogjuk kifejezni most, a benyújtott módosítások során. Természetesen 
elképzelhető, hogy ha lett volna módunk áttanulmányozni, akkor támogatjuk is, de így most a 
tartózkodás mellett döntöttünk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Képviselőtársam figyelmét szeretném felhívni, hogy én 13 éve vagyok tagja 

a bizottságnak, mint a 13 költségvetés elfogadása kapcsán volt példa erre, akár kormánypárti, 
akár ellenzéki vezetése volt a bizottságnak. Mi egyetlen egy esetben sem adtunk hangot a 
nemtetszésünknek vagy aggodalmunknak, úgy éreztük minden esetben, hogy ha a két adott 
terület vagy az egy adott terület, amit éppen lefedett a bizottság, érdekeit szolgáló módosító 
indítványról volt szó, akkor azt mi minden esetben támogattuk. De nyilván ez hozzáállás 
kérdése, és egyéni megítélés kérdése.  

 
PÁL BÉLA (MSZP): Egy mondatot hadd reagáljak, elnök úr. Ezt kértük, valószínű, 

hogy így van, nem tudom, mert annyira pontosan nem emlékszem vissza, én még régebben 
vagyok a bizottság tagja, mint elnök úr. Ezekben az esetekben azonban arra pontosan 
emlékszem, hogy előzetesen mindig egyeztetések előzték meg a bizottsági módosító 
indítványokat, ezek az egyeztetések most elmaradtak, ezért mondtam el én is a jegyzőkönyv 
kedvéért ezt a hozzászólásomat, és ezért kérném, hogy lehetőleg a jövőben ezek történjenek 
meg, és azt gondolom, hogy akkor abszolút nem lesz akadálya annak, hogy a sport és a 
turisztikai tárgyú módosító indítványokat támogassuk. Ez – azt gondolom, hogy – jobb érzés 
lesz a kormánypártnak, és jobb érzés lesz az ellenzéknek is. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Képviselőtársam emlékeit felfrissítem, nem lehet régebb óta tagja a 

bizottságnak, mert ’98 óta van ez a bizottság, amióta én országgyűlési képviselő vagyok, 
korábban az MSZP-kormány idején nem volt olyan önálló szakbizottság, ami csak a 
turizmussal foglalkozott volna. De ez csak egy kiegészítés a jegyzőkönyv számára, hogy ki 
mit gondol komolyan, milyen ágazatot tekint stratégiai ágazatnak. Kovács Péter 
képviselőtársam kért szót. 

 
KOVÁCS PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr a szót. Kedves 

képviselőtársaim! Hagyjuk már abba a bohóckodást. Negyedkor érkeztem, amikor a bizottsági 
ülés kezdődött, körülbelül öt percre volt szükség, hogy ezeket a módosító javaslatokat 
megnézzük. Mindemellett meg tudtam tenni, bár én nem vagyok egy roppantul felkészült 
képviselő, első ciklusos képviselő vagyok, tehát nem nagyon van gyakorlatom abban, hogy 
hogy kell ezeket megnézni, de hát, hölgyeim és uraim, egy oldalt kell megnézni, honnan 
vesznek el és hová raknak hozzá. Ennek az eldöntése három percet igényel az összes 
módosító javaslatnál. Arra való hivatkozással, és akkor ügyrendi javaslatom van, elnök úr, 
amennyiben a szocialista vagy jobbikos képviselők azt mondják, hogy fél óra múltán 
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megszavazzák ezeket a módosító javaslatokat, úgy javaslom, hogy rendeljünk el fél óra 
szünetet. Egyébként meg teljesen fölösleges, hogyha a fél óra olvasási szünet után ugyanaz 
lenne a véleményük, amit három perc alatt is el lehetne olvasni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem kívánom tovább folytatni a vitát, ezért nem adok 

szót. Folytatjuk a munkánkat, mert végeláthatatlan lesz. (Pál Béla: Elnézést kérek, de ehhez 
nincs joga.) De van jogom, mert én vezetem az ülést. (Pál Béla: Önkényesen nem lehet 
lezárni a vitát.) Az SZMSZ-t(sic!) olvassa el, képviselő úr, ügyrendi kérdésben egy képviselő 
szólhat képviselőcsoportonként, azon meg már túlvagyunk, úgyhogy ezt a kérdést lezárom. 
(Pál Béla: A bohóckodás az, elnök úr, amit most végeznek. Köszönöm szépen.) Hát nekem 
éppen ez a véleményem ellentétes előjellel. 

Nos, tehát a Puskás Stadion és az Albert Stadion építése kapcsán benyújtandó 
módosító indítványt ki támogatja? (Szavazás.) 13. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. 
Egyhangú döntéssel elfogadta a bizottság. (Pál Béla: Az elején jeleztem, hogy tartózkodni 
fogunk.) Két tartózkodás mellett a bizottság elfogadta a módosító javaslatot.  

A következő javaslatunk százmillió forintot irányoz elő pluszként a versenysport 
céljára, amely módosító indítványnak az a célja, hogy a két nagy rendezvényre, a 2015. évi 
felnőtt női kosárlabda Európa-bajnokságra, illetve a 2012. évi FIFA-kongresszus 
megrendezésének költségeihez a jövő évre eső forrásokat irányozza elő. Mindkét esemény 
mögött kormányhatározat van, amely támogatta a pályázatot. A FIFA-kongresszus már 
konkrétum, az a jövő évben megrendezésre kerül, reményeink szerint jövő évben 
decemberben döntés születik a kosárlabda Európa-bajnokságról is. Tehát ezzel kapcsolatban 
lesznek költségeink, ezek nincsenek a költségvetésben, ezeket irányozná elő ez az indítvány. 
Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja ezt a javaslatot. (Szavazás.) 13 igen és 2 
tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 

A következő indítványban szabadidősport-tevékenységek támogatására 500 millió 
forint kerül előirányzásra. Itt szintén a kormánynak van egy határozott elképzelése, illetve a 
Magyar Olimpiai Bizottságnak is, miszerint azt a szerencsétlen mutatót, amely a magyar 
emberek sportolását illeti, tehát mindösszesen a nemzet, a magyar állampolgárok kilenc 
százaléka sportol, ezt szeretnénk a következő időszakban öt év alatt legalább megduplázni, és 
felzárkóztatni előbb-utóbb az európai szinthez, szükség van arra, hogy a szabadidősport-
tevékenységre több forrás jusson. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy ki az, aki az 
indítványt támogatja. (Szavazás.) 1 ellenvéleménnyel és 2 tartózkodás mellett, 12 igen 
szavazattal a bizottság támogatja az indítványt.  

A következő módosító indítványunk a válogatott kerettagok emelt szintű 
sportegészségügyi vizsgálatainak a támogatását növeli meg. Ugye 50 millió forint előirányzat 
szerepel, ehhez 81,4 millió forintot tennénk hozzá. Olimpiai felkészülés évéről van szó, 
kiemelt kerettagok sportorvosi hátterének biztosításához szükség van ennyi többletforrásra 
megítélésünk szerint. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az indítvány benyújtását. 
(Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság támogatja az indítványt. 

A következő indítványunk a versenysport olimpiai felkészülés szakmai támogatása, 
amely költségkeretet 300 millió forinttal szeretnénk megnövelni. Az indoka az, hogy olimpiai 
év lesz 2012, ezért az átlagosnál nagyobb felkészülési, illetve versenyeztetési költségek 
merülnek fel a Magyar Olimpiai Bizottságnál. Ehhez, ennek a zökkenőmentes 
lebonyolításához úgy gondoljuk, hogy szükség van erre a többletforrásra. Kérdezem 
képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja az indítvány benyújtását. (Szavazás.) 13 igen, 3 
tartózkodással a bizottság támogatta. (Közbeszólás: Elnézést, a kormány nem nyilatkozik?) A 
kormány nem ismeri az indítványt, mivel most kerül benyújtásra. Majd a következő 
alkalommal, amikor a kapcsolódó módosító indítványokról szavazunk, akkor már látni fogjuk 
a kormány álláspontját. Most még csak a benyújtásról döntünk értelemszerűen. 
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A következő indítványunk a Nemzeti Sportközpontok támogatásához, annak dologi 
kiadásaira irányozna elő 300 millió forint többletet. Tudjuk azt, hogy gyakorlatilag másfél éve 
egy körülbelül 500 millió forintos hátralékot, illetve hiányt görget maga előtt a központ. Ez 
napi működési problémákat okoz mára, ennek az enyhítésére, illetve nyilván a sportolók 
optimális felkészülési körülményeinek biztosítására szükség van az olimpia évében erre a 
többlettámogatásra. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja ezt az indítványt. 
(Szavazás.) 13 igen, 3 tartózkodással a bizottság támogatja az indítványt.  

A következő indítványunk az utánpótlás-nevelési feladatok támogatása tekintetében 
irányoz elő többletforrást. Egymilliárd 46 millió forint összegben. A javaslat indoklása az, 
hogy a versenysport eredményességének megtartásában, illetve növelésében fontos szerepet 
játszik az utánpótlás. Ennek a többletfeladataihoz, a kiemelt utánpótlás-nevelési feladatok 
ellátásához szeretnénk többletforrásokat előirányozni. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki 
az, aki támogatja az indítvány benyújtását. (Szavazás.) 13 igen, 3 tartózkodással a bizottság 
támogatja a módosító indítvány benyújtását. 

A következő indítvány, amelyről szavazást kérnék, ez a Magyar Olimpiai Bizottság 
működési támogatásainak növelése 231 millió forinttal. Az indok a várhatóan 2012. január 1-
jétől életbe lépő új sporttörvény számtalan új feladatot ruház a Magyar Olimpiai Bizottságra, 
ezeknek a feladatoknak a finanszírozásához többletforrásra van szükség, amelyet ezzel a 
kerettel javaslunk megoldani. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki ezt a módosító 
indítványt támogatja. (Szavazás.) 12 igen, 1 nem és 3 tartózkodással a bizottság támogatja a 
módosító indítvány benyújtását. 

És végül egy utolsó indítvány, ami szintén az olimpiához kötődő. A doppingellenes 
sportszakmai feladatok ellátásához a költségvetésben szereplő 183,5 millió forint mellé plusz 
30 millió forintot irányoznánk elő, szintén az Olimpiai Bizottság kérése annak érdekében, 
hogy a megnövekedett igényt, azokat a szűrőfeladatokat el tudjuk látni, amely a tiszta 
felkészülést segíti, és támogatja. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 12 igen, 1 nem és 3 
tartózkodással a bizottság támogatja a módosító indítvány benyújtását. Köszönöm szépen. 
Ezzel azokkal az indítványokkal végeztünk, amelynek benyújtását a bizottságtól kértem.  

Tájékoztató az olimpiai felkészülésről 

Lezárjuk a 2-es napirendi pontot, és áttérünk a 3-asra, amely egy tájékoztató az 
olimpiai felkészülésről. Megkérem Borkai Zsolt urat, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökét, 
illetve Gömöri Zsoltot, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökét, hogy foglaljanak helyet az 
asztalnál, és meg is adnám a szót az elnök uraknak, hogy az előterjesztésükhöz szóbeli 
kiegészítést tegyenek.  

Borkai Zsolt szóbeli kiegészítője 

BORKAI ZSOLT, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Először is köszönjük szépen a lehetőséget, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság 
beszámolhat a most már nagyon-nagyon közel lévő olimpia előtt, hogy az olimpiai felkészülés 
jelen pillanatban hogyan áll. 

Azt gondolom, hogy egy kicsit visszatekintenék arra az időszakra, a 2011 év elejére, 
amikor az fogalmazódott meg, hogy a 2012-es olimpiai felkészülés előtti évben 
mindenképpen biztosítani kell versenyzőinknek azt a szakmai felkészülési lehetőséget, amivel 
a kvalifikációs versenyeken eredményesen tudnak szerepelni. Tettük ezt mindazért, mert 
2009-ben a Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlése megfogalmazta azt a célkitűzést, amit a 
2012-es londoni olimpián el szeretnénk érni. Ez a célkitűzés természetesen egy reális 
célkitűzés. Egy olyan célkitűzés, amit véleményem szerint 2012-ben teljesíteni lehet. 
Természetesen a sportban néha-néha vannak csodák, a gondot folyamatosan az jelenti, hogy a 
sportolók létszáma csökken. Azonban maga a minőség és az a szakmai munka, ami ma 
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Magyarországon az adott szövetségeknél, adott egyesületekben, klubokban még megvan, 
biztosíthatja azt, hogy a 2012-es londoni olimpián eredményesek tudjunk lenni. Tehát a 
célkitűzésünk az volt, hogy 20-22 sportágban tudjunk részt venni a 2012-es olimpián, és a 
pekingi eredményt megismételve csak kimondottan az érmek tekintetében nézzük, akkor tíz 
érmet szerezzünk, és bizakodóak vagyunk, hogy az a három aranyérem, amit Pekingben 
szereztünk, 2012-ben is teljesíthető lesz. Annak ellenére, hogy a pekingi olimpia kicsit a 
közvélemény szemszögéből kicsit visszaesésnek minősült, azért ne felejtsük el, hogy még a 
pekingi olimpián is huszadik helyezést ért el összpontszámban Magyarország az 1. és a 6. 
helyezések tekintetében, ami egy ilyen kicsi országhoz kapcsolva szerintem még mindig egy 
fantasztikus eredmény.  

Itt vagyunk közvetlen közelében az olimpiának, jelen állapot szerint tíz sportágban 79 
versenyző kvalifikálta magát eddig a londoni olimpiára. A gondot és problémát az jelenti, 
hogy vannak olyan csapatsportágak, és a csapatsportágak által emelkedik elsősorban a magyar 
csapat létszáma nagymértékben, nem kvalifikálták magukat, kiestek ezekből a küzdelmekből, 
még jelenleg kettő csapatsportágunk van a küzdelmekben, azaz kvalifikálhatja magát az 
olimpiára. Egyrészről a női vízilabda, a másik rész pedig a férfi kézilabda. Ha összeszámoljuk 
a jelenlegi lehetőségeinket, a még előttünk lévő kvalifikációs versenyeket, akkor a 79 
versenyzőhöz, ha minden jól sikerül, mintegy 100 versenyző tudná kvalifikálni magát, de 
azért azt tudjuk, hogy ez a maximális 100 százalékos teljesítés lenne. Ezt nem várjuk el a 
versenyzőinktől, ez nem is lenne reális. De úgy gondolom, hogy egy 140 körüli olimpiai 
csapatlétszám mindenképpen összejöhet a jövő évi olimpiára.  

Hogyan áll egyébként a sportszakmai felkészülés? Továbbra is biztosított a Magyar 
Olimpiai Bizottság által irányított szakszövetségeknél, és ezáltal a versenyezőknél az a 
nyugodt felkészülés, ami biztosítja egyrészről még az előttük álló kvalifikációs versenyek 
eredményes részvételét, másrészről az olimpiára való felkészülést. Természetesen nagyon 
fókuszálunk arra, hogy a magyar versenyezők teljesen tiszta körülmények között 
készülhessenek, és készüljenek a versenyre, a ’12-es olimpiára. De látszik az előterjesztett 
anyagból is, hogy már ebben az évben is több mint 900 doppingvizsgálatot végeztünk el, az 
arra hivatott szervezet, és a jövő évben is, az olimpiáig minden versenyző, aki kvalifikálta 
magát az olimpiára, mintegy három vizsgálaton esik át. Ezzel próbáljuk kiszűrni a 
szabálytalanságokat.  

Természetesen 100 százalékig ezt nem lehet biztosítani, azonban ez a fajta folyamatos 
ellenőrzés, az az ellenőrzés, az a vállalás, amit az edzőknek és a versenyzőknek kell hogy 
tegyenek, azaz alá fognak írni egy olyan papírt, hogy ők tiszta körülmények között készülnek, 
egyébként ez most már gyakorlat a Magyar Olimpiai Bizottság tekintetében, talán egy kicsit 
biztosíthatja azt, hogy tiszta felkészülés lesz és van a 2012-es olimpiára. 

A Magyar Olimpiai Bizottság egyébként olyan doppingszabályzatot alakított ki, ami a 
legszigorúbb a világon. Természetesen a megfelelő keretek közé sorolva, azaz, hogy ha egy 
versenyzőt doppingvétségen érnek, akkor tulajdonképpen az olimpiai családból úgymond 
kiesik, azaz nem vehet részt ezután már olimpián. Úgy gondoljuk, hogy ez is egyfajta 
visszatartó erő lehet. Nemcsak a következő olimpián, hanem soha nem vehet részt olimpián.  

Szeretném megköszönni, most hallva itt az előterjesztések kapcsán is a bizottság 
döntéseit, hogy nagyon-nagyon sok olyan plusz forrás mellett döntött a bizottság első körben, 
amely biztosítja a versenyezőknek a nyugodt felkészülést, és egyáltalán a magyar csapat 
részvételét a londoni olimpián. Ezáltal minden olyan akadály elhárulhatott, elhárulhat, ami 
még a magyar olimpiai csapat előtt volt. Még egyszer köszönöm szépen a bizottság munkáját, 
és azt kérem, hogy támogassa továbbra is a Magyar Olimpiai Bizottságot. Egy célkitűzésünk 
van, főleg úgy, hogy kicsit idehozom a sporttörvénynek a mindnyájunk előtt álló módosítását, 
az fogja biztosítani, hogy Magyarországon egy olyan, sportoláshoz kapcsolódó koncepció 
alakuljon ki, ami átlátható finanszírozással, és valóban a fiataloktól kezdve egészen az idős 
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korig részben biztosítani tudja a Magyarországon élő magyar állampolgároknak a sportolási 
lehetőségét. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Gömöri Zsolt elnök úr, amennyiben még van 

kiegészítése, öné a szó.  

Gömöri Zsolt kiegészítése 

GÖMÖRI ZSOLT, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottsági Tagok! A kiküldött írásos beszámolót néhány gondolattal szeretném kiegészíteni. 
Egyrészt aktualitása is van, hiszen hétről hétre az eredmények jobban közelebb hoznak 
minket, és jobban látjuk a kvalifikációs esélyeinket. Nemrégiben volt egy nagyon sikeres, 
számunkra sikeres kerekesszékes vívó világbajnokság, ahol a férfi tőrcsapat bravúrral tudta 
magát kvalifikálni, világbajnokot tudtunk köszönteni Krajnák Zsuzsa személyében. De más 
sportágnál is, az asztalitenisznél is kiegészültek a paralimpiai csapat részvevői, visszakerültek 
a paralimpia versenyszámába az értelmi fogyatékosok három sportággal, asztalitenisz, atlétika 
és úszás, mind a három sportágban kvalifikált esélyes, illetve már kvalifikált sportolóról 
beszélhetünk. Asztaliteniszben értelmi fogyatékosoknál Pálos Péter megnyerte a 
kontinensbajnokságot, és ezzel már a helye biztosított. Napról napra látjuk, hogy hogyan fog 
összeállni a paralimpiai csapat. Az előkészületi munkák is folyamatosan haladnak, napi 
kapcsolatban vagyunk a helyi szervezőbizottsággal, együttműködési viszonyt építettünk ki az 
angol nagykövetséggel, és szinte mindennapos munkakapcsolatunk van a Magyar Olimpiai 
Bizottsággal és közös, olyan programokat tervezünk mint akár az eskütétel vagy a formaruha. 
Tehát ezeket a hagyományokat nemcsak megőrizni, hanem erősíteni is igyekszünk.  

Nagyon fontos számunkra az, és itt hadd számoljak be arról, hogy nemzetközi 
tendencia, hogy milyen fejlődésen megy keresztül, épp a napokban hallgattam egy előadást, 
ahol kimutatták, és a szemem előtt zajlott le annak a levezetése, hogy az elmúlt tíz évben 
például úszásban 50 méteren kilenc másodperccel javult a mezőny, tehát tíz év alatt 50 
méteren ahhoz, hogy valaki nyerjen, kilenc másodperccel kell jobban teljesítenie. Ez nemcsak 
az úszás és ebben a rövid távban, hanem minden más sportágnál is olyan dinamikusan fejlődik 
ez a sportterület, amivel lépést kell tartanunk, és erre az egyik kijózanító pillanat volt a 
pekingi szereplés, úgyhogy lett volna négy évünk, amiben az érdemi munkát el kellett 
kezdenünk. A felkészülés ilyen szempontból teljes ciklusra volt tervezve, meg kell 
mondanom, hogy az első két év rendkívül nehezen történt. Nem volt meg az a feltétel, hogy 
edzőtáborokat biztosítsunk, szervezzünk felszereléseket, illetve a sportolóinkat a nemzetközi 
versenyeken is magas színvonalon tudjuk és megfelelő szakmai alapon biztosítani.  

Tavaly volt az első olyan rész, illetve olyan mozgásterünk, amit idén már sikerült 
olyan szinten kibontani, hogy tatai edzőtáboraink vannak, a Körcsarnokot tudtuk bérelni a 
csörgőlabdának; teszem azt hozzá, hogy sajnos az Európa-bajnokságon elvérzett a 
csörgőlabdacsapatunk, úgyhogy nem lesz Londonban csapatsportág jelen.  

A sportolók felkészülését nemcsak központilag irányítjuk, hanem az edzések főleg a 
műhelyben történnek, viszont a szociális körülményeikről kell mondanom néhány szót. Jelen 
pillanatban a sportolóink zöme munka mellett dolgozik, ami rendjén is van. Amivel viszont 
szembe kell néznünk, hogy mivel ők egyébként is nehezített körülmények között végzik a 
munkájukat, és mindezek mellett a fejlődő nemzetközi elvárásoknak megfelelően kellene 
teljesíteni, gyakori az, hogy három műszakos munka mellett járnak edzésre, gyakori az, hogy 
éjszakai műszakot vállalva, azt megszakítva megy el az esti edzésre, és úgy vissza a 
futószalag mellé, és sajnos nem egy esetben van az, hogy alultápláltak. Konkrétan mondom, 
van olyan sportoló, és Európa-bajnokról beszélek, aki egy nap három virslit eszik két 
zsömlével. Ennek egyik enyhítő formája lenne az ösztöndíjrendszer. A jelenlegi 
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ösztöndíjrendszerünk 25 ezer forint/átlagra jön ki, ami még az edzésre járás lehetőségét, 
költségét sem finanszírozza.  

Ez tulajdonképpen egy olyan csatlakozási pont lenne, és nem a panaszt akartam ide 
elültetni, hanem annak a lehetőségét megmozdítatni, hogy nincs az úgy rendben, amikor egy 
jutalmat tűzünk ki, és az olyan horribilis, hogy megszédíti a sportolót, ugyanakkor a 
mindennapjaiban pedig nélkülözéssel kell küzdenie, úgyhogy most ezt az alkalmat is 
szeretném megragadni, hogy kérem a képviselő urakat, tegyék lehetővé, hogy ne a jutalommal 
legyen a négy év kompenzálva, hanem akár a Gerevich-ösztöndíj keret emelésével, a 
mindennapos felkészülésekhez a szociális körülményeket tudjuk biztosítani sportolóink és 
edzőink részére, ami mindegyikük számára elérhető, és nem pedig blokkolja, hogyha azon az 
egy napon teljesít, akkor akár az egzisztenciális gondját tudja megoldani.  

A másik, amiről kell beszélnünk, és ez sajnos egy tragikus eseményhez kötődik, a 
napokban hunyt el az egyik egykori paralimpiai érmesünk, kiváló vak tekézőnk, Pazinczár 
Attila szívinfarktusban. Kísértetiesen hasonló az eset, volt már ilyen történés Peking előtt, 
akkor egy ország mozdult meg. Mi nagyon csendben hallgattunk, és a tekepályán 
szívinfarktussal halt meg, a sportolónak nem volt meg a sportorvosija, vajon kié a felelősség. 
Lehet, hogy a mienk is, sőt a mienk is. Amikor azt látjuk, hogy a sportolóink életkora sokkal 
tovább tart aktív sportolóként, a mi rendszerünkben 40 év fölött is versenyeznek, sőt van 
olyan sportolónk, aki 46 évesen még érmet hozott a paralimpiáról, és közel az 50-hez 
éremesélyesként utazik ki a tőrcsapat tagjaként. Akkor ezeknek a sportolóknak a szűréséről, 
sportegészségügyi hátteréről gondoskodni kell. Teszem azt hozzá, a csörgőlabdacsapatunk 
úgy volt kint az Európa-bajnokságon, hogy nem volt sportorvosi vizsgálata. Jelenleg ez nem 
megoldott, nincsen sportorvosi hátterünk, bár egyeztetések vannak, számunkra meghatározó 
az ortopéd klinika bevonása, és speciális igények is vannak. Olyan összehasonlító adatokkal, 
ami egy élsportoló, nem hasonlítható össze mondjuk egy végtagamputált sportoló, nincsen 
sporttudományi hátterünk, és ahogy a bevezetőm elején mondtam, az a kilenc másodperc 
fejlődés, ami tíz év alatt a sportágakban megjelent, nem lehet tudományi háttér, 
sportegészségügyi háttér nélkül tisztességesen elérni. Ebben is kérem a bizottság tagjait, hogy 
szíveskedjenek támogatni abban, hogy ki tudjuk építeni azt a sportegészségügyi hátteret, azt a 
mérés-szűrés és terheléses vizsgálatokat, sőt ideális cél, és egyértelmű feladat, hogy nemcsak 
a sportolókat, hanem akár egy mozgólabort is ki kell utaztatnunk a paralimpiára. Ez, ha úgy 
gondolom, hogy ugyanolyan feltétele a részvételnek mint ahogy a vívók pengét fognak 
kivinni. 

Ez az év olyan szempontból egy rendkívüli lehetőséget biztosított, ahogy említettem, 
hogy a felkészülések elkülönülten tudtak működni, hiszen a NEFMI részéről megkaptuk, és 
biztosítva volt az, ami a sportszakmai feladatokra volt felhasználható, és elkülönítetten a 
Magyar Olimpiai Bizottságon keresztül kimondottan a paralimpiai felkészülésre, paralimpiai 
kvalifikációs versenyek részvételére volt biztosított keret. Ez annyiból leegyszerűsítette a 
dolgainkat, a feladatainkat, hogy ez az elkülönített támogatási rendszer a Magyar Olimpiai 
Bizottság pontszámítása szerint egyértelművé tette minden paralimpiai sportágnak, hogy 
mivel tud gazdálkodni. Kiszámíthatóvá tudtuk tenni a felkészülési metódust, és annak 
forrását. És nem okozott zavart az, hogy nem paralimpiai sportágak esetében adott esetben 
hazai versenyrendszert megfelelően tudtunk működtetni. Erre, ebben az évben volt 
lehetőségünk.  

A sporttudományban pedig szintén próbálunk előrelépni, napi kapcsolatunk van a 
Testnevelési Egyetemmel, és úgy néz ki, hogy ezeket a feladatokat is fel tudjuk vállalni. 
Célunk pedig az, hogy bár a körülmények kicsit nehezebbek, mert nemzetközi szinten 
nagyobbat kell teljesíteni, de szeretnénk túlszárnyalni a pekingi eredményeket, az öt éremmel 
szemben tervezhető akár hét érem. És remélhetőleg minden színű éremmel fognak gyarapodni 
a sportolóink. Köszönöm szépen a figyelmet, és kérem támogatásukat. 
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(Az elnöklést Szalay Ferenc alelnök veszi át.)  

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdések, vélemények? Hoffman képviselő úr! 
 
HOFFMAN PÁL (KDNP): Elnök úrhoz lenne kérdésem. Jó néhány sportágban 

jelentős az eltérés a tervezett és a megszerezhető kvalifikációk száma között. Érdekelne elnök 
úr véleménye erről a helyzetről.  

 
ELNÖK: Összegyűjtjük a kérdéseket. Van-e még kérdés?  
 
DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): (Hozzászólását jeltolmács fordítja.) Nagyon 

szépen köszönöm a tájékoztatást. Nagyon fontos területet emelt ki a sportegészségüggyel, a 
fogyatékos sportjában hatványozottan fontos kérdés ez, tehát nemcsak az úgymond ép 
sportolóknál, hanem itt is, a fogyatékos sportolóknál.  

A másik, a paralimpiával kapcsolatos és általában a fogyatékosok sportjával, és ezen 
felül a társadalmon belül is nagyon fontosnak tartom a társadalom tudatformálását, és ezzel 
kapcsolatban szeretnék gratulálni a paralimpiai kampányhoz, például amit a metróban is látok 
plakátokat, hogy reklámozzák a paralimpiai sportolókat és a sportot, és ehhez gratulálok, és 
további nagyon sok sikert kívánok a munkájukhoz.  

 
ELNÖK: További kérdés? Szilágyi képviselő úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Kapcsolódik a témához és csak azért, mert 

doppingról elég kiterjedten beszélt Borkai Zsolt elnök úr is, azt szeretném csak kérdezni, hogy 
október 3-án ön azt mondta, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz fordul Pars Krisztián 
ügyében. Szeretném kérdezni, hogy fordult-e, és kapott-e valamilyen választ, hiszen ez is 
szervesen kapcsolódik a doppinghoz, hogy Pars Krisztián megtarthassa, és megkapja az 
ezüstérmét. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Lezárva a kérdéseket, elnök úr!  
 
BORKAI ZSOLT, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke: Köszönöm szépen. Hát az 

eltérés egyrészt abból adódik, hogy a tervezés és a megvalósítás között sok esetben különbség 
van, annál is inkább, mert szeretnek egyértelműen a szövetségek kicsit optimistábban 
gondolkodni. De számtalan kvalifikációs verseny is előttünk van még. Ezeken a versenyeken 
ugye van arra lehetőség, hogy kvalifikációs helyeket szerezzünk. De nem úgy számoltuk ezt 
ebben az esetben, hogy ami még megszerezhető reálisan. Tehát azért van a kettő közti 
különbség, mert nem mondtuk azt, hogy az összes megszerezhető kvalifikációs hely, hanem 
azt mondtuk, hogy ami még reálisan a szövetségek által a mi irányunkba jelzett reális 
célkitűzés. Ezért van a kettő közt a különbség. 

Krisztián ügyében igen, elküldtük a levelet, kezdeményeztük ezt a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottságnál, még nem kaptunk erre választ. Mi megtettük, ha így tetszik, azt az 
utolsó lehetőségünket és kötelességünket. Nem voltunk a jogi folyamatban, tehát 
Magyarország nem volt bent, a két úgymond doppingolt versenyező volt ebben a kérdésben, 
tehát mi az eljárás során nem tehettünk észrevételeket. Mi most azt mondtuk, hogy mivel egy 
ilyen lehetőség nyílt, hogy vizsgálják felül ismételten a korábban mintavétellel levett 
anyagokat, és nézzék meg, hogy valóban nem tartalmaz-e olyan anyagokat, amelyek a 
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doppingvétséget alátámasztanák. Ezt tudtuk megtenni, eddig még nincs válasz, bízom benne, 
hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság rövidesen válaszolni fog.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Elnök úr?  
 
GÖMÖRI ZSOLT, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke: Köszönöm. Nem éreztem 

kérdésnek, de köszönöm ezt a pozitív hozzászólást vagy észrevételt Tapolczai képviselő 
úrnak. Legfeljebb annyival egészíteném ki, hogy nemcsak a sportegészségügy miatt, hanem 
hogy ugyanúgy, megfelelően kommunikáljunk, ez az óriásplakát-kampány valaminek a 
kezdete, és hál Istennek nem terheli a mi költségvetésünket, hanem az angol nagykövetséggel 
való együttműködés eredményeként ők vállalták ezt a kampányt. Mi szeretnénk tovább 
kibontani, és fókuszálni arra, hogy ha már közelebb lesz London mint Peking, akkor minél 
több információt és közvetítést tudjunk elérni, hogy ezáltal is a sportolóinkat és magát ezt a 
sportterületet megismertessük. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Vélemények fogalmazódtak-e meg? (Nincs jelentkező.) Nekem 

van véleményem, ha másnak nincs. Köszönve az előadásokat, főleg azt, hogy a józanság és a 
mértéktartás jelenik meg minden mondatban, amit az elnök urak megfogalmaznak. És nyilván 
ebből következik az, hogy ők is pontosan tudják, hogy mekkora a tét egy olimpiai 
szereplésen, és eddig ez még egy felfokozott várakozás volt. Azt gondolom, hogy helyre kell 
tenni a dolgokat, annyit érjünk el eredményben, amennyi munka van mögötte, és amennyi 
lehetőség van mögötte. Most minden lehetőség megvan, komoly munka van, de biztos vagyok 
abban, hogy amit elnök úr elmond az eredményességről, körülbelül az fog bejönni. Ami 
nagyon fontos hozzá, hogy a rendszer maga úgy néz ki, hogy feláll. A sporttörvény is erre 
utal, és a MOB felelőssége igen-igen komolyan jelentkezik az ügyben, hogy nemcsak a 
versenysport, nemcsak az olimpiai sportágak, hanem az összes többi, a magyar sportéletben 
megjelenő rendszerek is jó gazdát találjanak. Nem mintha eddig nem lettek volna jó gazdái 
ezeknek a rendszereknek, csak kicsit szétaprózódott volt. Most úgy érzem, hogy egyben lehet 
kezelni az egészet, ahogy hallom az elnök uraktól, gondolkodnak az alapoktól egészen a 
végéig. És ez nagyon fontos a későbbiekre nézve, hogy nemcsak olimpiában tudjunk 
gondolkozni, hanem tudjunk gondolkodni a magyar sport stratégiai kérdéseiben, mert azt 
gondolom, hogy egy olyan stratégiai ágazatról van szó, ami akár a nemzetépítésben, akár a 
közösségfejlesztésben, az egészségtudat fejlesztésében, az egészséges életmódra való 
nevelésben meghatározó. A példaképek pedig különösen. Úgyhogy én ezt nagyon köszönöm 
ebből a beszámolóból, hogy ez sugárzik belőle. Lezárva a vitát, köszönöm a beszámolókat.  

Örülök, hogy itt voltak, maradhatnak még elnök urak, ha gondolják.  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A 
sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint egyes további törvények sporttal kapcsolatos 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4877. szám) (Bánki Erik és Szalay Ferenc 
(Fidesz) képviselők önálló indítványa) 

Áttérünk a következő napirendi pontra: Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba-vételéről és általános vita. A sportról szóló törvényről beszélünk. A kormány 
képviseletét ellátandó kollégákat kérjük, foglaljanak helyet. Szekeres Pál államtitkár urat 
láttuk, és Fazekas Attila most lépett be a terembe, úgyhogy foglaljanak rögtön helyett itt 
velünk szemben. (Bánki Erik visszatér az ülésterembe.) 

Bánki Erik el őterjesztő szóbeli indoklása 

BÁNKI ERIK (Fidesz): Ha megengedik, akkor a törvényjavaslat kapcsán mint az 
egyik előterjesztő szeretnék néhány gondolatot megosztani önökkel. Általában azt mondják, 
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hogy egy-egy szakterület működését meghatározó törvényjavaslatot nagyjából 8-10 évre 
terveznek. Akkor jön el az az idő, amikor annyira megváltoznak a körülmények, hogy 
érdemes újragondolni, felülvizsgálni és esetleg módosítani az új kihívásoknak megfelelően ezt 
a törvényjavaslatot.  

Miután a sportról szóló törvény 2004. január 13-án lépett hatályba, ez gyakorlatilag azt 
jelenti, hogy eltelt az a, most már 8. év, amely után érdemes valóban újragondolni, és a 
következő tíz évre meghatározni a fejlesztési irányokat. Ebben a törvényjavaslatban néhány 
nagyon fontos kérdést szeretnénk tisztázni, amelyek valóban, most már két évtized óta, a 
rendszerváltoztatás időszakában és az azt követő időszakban felmerültek, de ezekre a politika 
nem tudott igazából érdemi választ adni. 

A legfontosabb része talán ennek a törvényjavaslatnak az, hogy az eddigi öt 
köztestület megszűnik, pontosabban abból négy megszűnik, és egy köztestület, a Magyar 
Olimpiai Bizottság marad az, amely civil szervezetként állami feladatokat fog ellátni. Ez azért 
fontos, mert így sokkal egyszerűbb, tisztább és átláthatóbb rendszer jön létre, világos 
feladatkörökkel, hatáskörökkel, és nyilván az eddiginél sokkal átláthatóbb pénzügyi 
gazdálkodással. Hiszen nemcsak az egy köztestület, egy civil szervezet, amely gyakorlatilag a 
sport teljes vertikumát lefedi az általános iskolai diáksporttól a szabadidősporton keresztül a 
versenysport, olimpiai, nem olimpiai sportágak tekintetében, a fogyatékos sport területeit, 
illetve az egyetemi sportot, ezeket mind képes lesz arra, hogy lefedje, úgy alakul át a Magyar 
Olimpiai Bizottság struktúrája is, hogy ezeknek a fontos területeknek önálló tagozatai lesznek. 
Ezeknek a tagozatoknak az elnökei az új olimpiai bizottság elnökségében minden lehetőséget 
megkapnak arra, hogy érvényesítsék az általuk irányított és vezetett terület érdekeit. A példa 
nem egyedülálló, hiszen Európában ez egy jól működő rendszer, ha a német olimpiai 
szövetséget nézem, nézem a francia olimpiai bizottságot, vagy éppen nézem az olasz civil 
sportirányítási rendszert, akkor ott mind-mind az elmúlt évtizedben áttértek erre az 
egycsatornás finanszírozásra, és áttértek arra, hogy egy nagy civil szervezet legyen az, amely 
a sport állami irányítását átvéve civil szervezetként végzi ezt a tevékenységet.  

Amikor a nemzeti együttműködés kormánya megalakult, akkor maga a miniszterelnök 
úr is jelezte azt a szándékot, hogy mindamellett, hogy a sportot stratégiai ágazatnak tekinti, és 
azt gondolom, hogy ez már a 2011-es költségvetésben is tükröződött, hiszen jelentős 
előrelépést hozott a 2010-es évhez képest, itt az éppen az előbb az Olimpiai Bizottság, illetve 
a Magyar Paralimpiai Bizottság beszámolójából is hallhattuk, hogy 2010-es évtől a 
felkészülési körülmények is jelentősen megváltoztak, hiszen több pénz mellett gyorsabb 
döntéshozatal, rugalmasabb együttműködés volt a kormány és az Olimpiai Bizottság között, 
azt gondolom, hogy ennek egy továbblépése annak a szándéknak a törvényi formába öntése, 
amelyet a miniszterelnök úr is kijelentett, miszerint a sport irányítását társadalmasítani kell. 
Nem történik más ebben a törvényben mint a sportirányítás társadalmasításának alapköveit 
helyezi le ez a javaslat.  

Mindemellett nyilvánvalóan megmarad az államnak egy fontos ellenőrző szerepe, 
hiszen a sportállamtitkárság feladata lesz a későbbiekben az, hogy azok az állami 
költségvetési támogatások, amelyek minden évben a költségvetési törvényben meghatározásra 
kerülnek, azoknak a felhasználását ellenőrizze. Hiszen mindamellett, hogy a forráselosztás 
belső számait a Magyar Olimpiai Bizottság, illetve az abban működő tagozatok fogják 
meghatározni, azért minden egyes állami költségvetési forinttal szigorúan el kell számolni a 
későbbiekben is. Fontos része még ennek a törvényjavaslatnak, ami szintén egy korábbi 
probléma volt, és ebből számtalan feszültség adódott, az, hogy az amatőr sportolói 
szerződések megszüntetése megtörténik. Hiszen 14 év alatt korban nem lesz amatőr 
szerződés, és 14 év feletti korban is csak egy évre köthető. Miután az én gyermekeim is 
sportolnak, a nagyobbik lányom ritmikus gimnasztikázik, látom, hogy abban a sportágban, 
ami nagyon korán kezdődik, hiszen viszonylag fiatalon már be is fejezik a felnőtt 
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pályafutásukat a versenyezők, van olyan hatéves kislány, aki két éve nem tud sportolni azért, 
mert kötött korábban egy szerződést, és az a klub egyszerűen nem hajlandó egy másik klubba 
engedni, a gyerek pedig olyan szinten sérült mentálisan ez alatt az időszak alatt, hogy 
gyakorlatilag a teljes sportolói pályafutása tönkre van téve. Nem egy ilyen példa van az 
országban, számos ilyen ügy van, ezeket kezeli a törvényjavaslat, hiszen, mondom, 14 év alatt 
nincs amatőr szerződés, 14 év fölött is csak legfeljebb egy évre köthető. 

Szintén egy régi elvárás volt a műhelyfinanszírozás lehetőségének a megteremtése, 
tehát magyarul ne szövetségeken keresztül történjék a pénz áramlása, hanem valóban jusson 
el azokhoz az egyesületekhez az állami támogatás minél gyorsabban, minél 
gördülékenyebben, ahol az érdemi tevékenység folyik. Nyilván a Magyar Olimpiai 
Bizottságnak lesz a feladata az, hogy egy olyan objektív ítélőrendszert, olyan objektív 
pontszámelosztási rendszert tudjon meghatározni, amely alapján ezek a támogatások 
programfinanszírozás keretében azokhoz az egyesületekhez kerülhetnek, ahol a legnagyobb 
szükség van rájuk. 

Szeretnénk nyilván a törvényjavaslattal, az eddigi bürokratikus szabályokat, a 
túlszabályozott rendszert is egyszerűsíteni, hiszen a versenyrendszerek tekintetében sajnos 
elég sok problémát okozott ez a túlszabályozottság a korábbi időben. Azt gondoljuk, hogy ez 
a javaslat ebben is előrelépést jelent a korábbiakhoz képest. Szerintem nagyon fontos része 
még szintén a törvényjavaslatnak az a lépés, amelyet a szövetségi autonómia növelése 
érdekében tesz, hiszen a szövetség belső döntéshozatali rendszerének, rendjének jóval 
nagyobb teret enged a korábbiaknál. Ez is része annak a folyamatnak, amelyet jeleztem, 
amely a sport társadalmasítását hivatott elérni.  

Szintén fontos része a törvényjavaslatnak az a szabályozási rendszer, amelyet a 
sportiskola, illetve az utánpótlás-neveléssel foglalkozó alapítványok tekintetében tesz. Az 
egész közoktatási rendszer átalakításában mi azt gondoljuk sporttal foglalkozó szakemberek, 
hogy a sportiskolai rendszerre az eddigieknél jóval nagyobb szükség lesz, még több 
sportiskolát, még magasabb színvonalú képzést kell elérni, hiszen megint csak, ha európai 
példát veszünk alapul, akkor láthatóan ott dől el az általános iskolai alapképzésben már sok 
eldől a későbbi versenysport-, illetve a szabadidősport-eredményesség tekintetében.  

Tehát azt gondolom, hogy egy kellően átfogó szabályozást, kellően tág, ám mégis jól 
szabályozott rendszert tudtunk ezzel a törvényjavaslattal előkészíteni, és bízom abban, hogy a 
jogszabálycsomag a következő tíz évre kellő iránymutatást és kellő kapaszkodót ad annak 
érdekében, hogy a különböző sportágak fejlődése, a magyar sport egészének eredményessége 
és a tömegbázis szélesedése a következő években megtörténhessen. Ezért kérem azt Szalay 
Ferenc képviselőtársammal, hogy támogassa a tisztelt bizottság ennek a törvényjavaslatnak a 
tárgysorozatba-vételét.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a törvényjavaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, 
észrevételük.  

Kérdések, észrevételek 

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Szilágyi György alelnök úr bővebben tesz 
majd fel kérdéseket. Nekem egyetlen kérdésem van az elnök úrhoz. Ha ilyen több évtizedre 
meghatározó törvényjavaslatot tárgyalunk, mi volt az oka annak, hogy ezt önök ketten 
nyújtották be másfél évi kormányzás után. Nem az önök képességét vonom ezzel kétségbe, 
csak pont számomra furcsa, hogy ahogy az alkotmányt is a hétvégén éjjel néhány képviselői 
indítvánnyal hétszer módosították az első hónapokban, most a kormány nem adta a nevét egy 
ilyen volumenű és kiterjesztésű törvényjavaslathoz. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Igazából a törvényjavaslat előkészítését egy hosszú folyamat előzte meg. Itt 

nyilvánvalóan az államtitkárság szakmai munkája adta az egésznek az alapját. Még a tavalyi 



- 26 - 

év nyarán egy roadshow keretében, ha jól emlékszem öt helyszínen tartottunk több száz 
ember részvételével fórumokat, ahol a készülő új jogszabály alapjairól társadalmi vitát 
indítottunk, majd azután hosszú hónapok álltak rendelkezésére a civil szervezeteknek, 
sportegyesületeknek, sportolóknak, sportvezetőknek arra, hogy javaslatokat tegyenek. Ezek a 
törvényjavaslatba be is kerültek. Azért is kértem helyettes államtitkár urat és Fazekas Attila 
főosztályvezető urat is, hogy legyenek itt, hiszen a munka érdemi részét ők végezték. Az, 
hogy mégis egyéni képviselői indítványként kerül benyújtásra a törvényjavaslat, ennek 
egyetlen oka az, hogy szeretnénk, hogyha január 1-jén életbe tudna lépni ez a törvény, hiszen 
éppen az olimpia miatt nem szerettük volna azt, hogyha túl sokáig húzódik ezeknek a civil 
szervezeteknek az átalakulása. Ugye köztestületek megszűnnek, helyettük új szervezetek 
jönnek létre, és magának az Olimpiai Bizottságnak is egy nagyon komoly átalakulása van, új 
alapszabály elfogadásán kell túlesnie. Nem szerettük volna, hogyha ez az olimpiához 
túlságosan közel esik, mert akkor a szervezeti átalakulás esetleg a sportolók felkészülését is 
akadályozhatta volna. Tehát pusztán ennyi az oka annak, hogy ez önálló képviselői 
indítványként kerül a parlament elé. A szakmai előkészítési munkában az államtitkárság 
munkatársai nagyon komoly részt vállaltak.  

Tapolczai Gergely képviselő úr kért szót.  
 
DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): (Hozzászólását jeltolmács fordítja.) 

Köszönöm a szót, elnök úr. Valóban már megérett az idő a sporttörvény módosítására, 
úgyhogy támogatni fogom az általános vitára való alkalmasságát. De egy észrevételem azért 
lenne. A fogyatékosok sportján belül a Nemzetközi Olimpia Bizottság siketlimpiai mozgalma 
is ugyanúgy fontos és ugyanolyan szintű mozgalomról van szó, tehát azt ismerje el a törvény 
úgy, ahogy a paralimpiai mozgalmat. Ehhez kapcsolódóan szeretnék majd módosító 
indítványt beadni, feloldva ezt a koherenciazavart. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a felvetést. Nyilván számítunk is az aktív 

közreműködésére, hiszen az a sportolói réteg, akit ön is képvisel, rendkívül fontos számunkra. 
Azt gondolom, ezt mutatta az elmúlt két év kormányzati hozzáállása is. Annak külön örülök, 
hogy a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke is kiemelte, hogy a parasportolók felkészülése 
soha nem volt ilyen jó, nem történhetett ilyen jó körülmények között, tehát nemcsak a 
pénzügyi támogatás megemelésével, hanem az edzőtáborozás lehetőségének a kialakításával 
is igyekeztünk mindent megtenni annak érdekében, hogy minél sikeresebbek legyenek. 
Nyilván ez csak egy szelete ennek. Szeretnénk, hogyha minél szélesebb bázisra tudnánk 
emelni azoknak a sérült sportolóknak a számát, akik mozgáskorlátozottak vagy egyéb 
sérüléssel sújtott sportolóknak a mozgásban való aktivitását, ami akár a gyógyulásukat 
segíthetné, akár a társadalmi beilleszkedésük tekintetében egy előrelépést jelenthet számukra. 
Úgyhogy készen állunk ezeket az indítványokat befogadni és támogatni.  

Szilágyi György alelnök úr kért szót. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Előre elnézést 

kérek, lehet, hogy egy kicsit hosszabb leszek. Áttanulmányozva az önök tervezetét, a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom nem tartja támogathatónak ebben a formájában ezt a tervezetet. 
Valóban mi is úgy gondoljuk, hogy tényleg szükség van a sporttörvény átalakítására, de 
természetesen nem ebben a formában, mint ahogy itt van. Mi is támogatjuk az elnök úr által 
felhozott példákkal, az egycsatornás finanszírozási rendszert, amire felhozta az európai 
példákat. De igazából ez a törvény nem erről szól. Ennek a törvénynek a legfőbb célkitűzése, 
és erről is fogok többet beszélni, ha megengedik, és felhozom majd a példákat, lennének más 
aggályaink is, más kifogásaink is, de a legfőbb célja véleményünk szerint az, hogy 
Magyarországon két nagy részt nem privatizáltak még: az egyik az egészségügy, a másik 
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pedig a sport. Az egészségügy felé történtek már lépések, de ott egy nagyobb ellenállás lehet a 
társadalom részéről, ezért véleményünk szerint ez a sporttörvény azt mutatja meg, hogy önök 
elindultak a sport privatizációjának az irányába, amivel nem tudunk egyáltalán egyetérteni.  

Beszéljünk arról, hogy mi a legfőbb aggályunk, és főleg erről szeretnék beszélni. 
Összességében, ahogy elolvastam, elmondható, hogy a MOB-nak olyan jogot ad, amelyeket – 
ön hozott fel példákat, én azt mondom, hogy – jogállamiság nélkül működő államokban 
szokás adni az olimpiai bizottságoknak. A Jobbik is jelentős szerepet kíván adni a MOB-nak a 
magyar sport irányításában, csak az olimpiai sportok irányítását szerettük volna a MOB 
fennhatósága alá vonni, amihez sportszakmai érdekek is társultak volna. Ellenben ez a 
javaslat a MOB-ot egy külön királysággá teszi Magyarországon belül. Olyan jogokat ad neki, 
amelyeket eddig például az MNV Zrt. gyakorolhatott kizárólagosan. Meg merem kockáztatni, 
hogy ha ez a sporttörvény a jelenlegi formájában kerülne be, és az Alkotmánybíróság elé 
kerülne, véleményem szerint rögtön elbukna az alkotmányossági próbán, hiszen szerintem 
alkotmányellenes. 

Tehát nem értem, hogy a MOB-nak miért kellene például vagyonkezelői jogokat adni, 
ha erre jelenleg egy jól működő rendszer működik az NSK személyében. Ha ez megvalósul, 
akkor a MOB állományába a pályamunkások, traktorok is fognak tartozni? Ennek mi értelme 
van? Egyszerűen nem is értem. Főleg akkor, ha a MOB amúgy is ellátja az olimpiai 
központok sportszakmai irányítását. Ez nem elég neki?  

Emellett állami vagyont adunk ki egy közvetlenül nem állami irányítású szervezetnek, 
a MOB-nak, ráadásul a törvényben az is benne van, hogy nonprofit gazdasági társaságoknak 
is kiadhatjuk. Tehát ez véleményem szerint nonszensz, ez egy bújtatott privatizáció, és a vége 
az lesz, hogy lassan eltűnik majd az állami sportlétesítmény-portfólió. Hiszen azért itt komoly 
milliárdos vagyonról beszélünk. Ezzel jó, hogyha mindenki tisztában van. 

Menjünk sorban egy-két paragrafuson, amennyiben megengedik. A 39. §: a MOB 
elláthatja az olimpiai központokról szóló kormányrendeletben meghatározott állami 
tulajdonban álló sportlétesítmények vagyonkezelését. Tehát kvázi, mint ahogy az előbb is 
említettem, ez azt jelenti, hogy megszűnik az NSK feladata, mert ha elláthatja a MOB ezt a 
feladatot, akkor biztos, valószínűleg el is fogja látni. Ráadásul nem lesz semmi ellenőrző 
szerv a létesítmények felett, mert nem kérdés, hogy mindenki ész nélkül fogja használni majd 
ezeket a létesítményeket. Ismét felütheti a fejét a mutyi, az megy be majd a létesítménybe 
ezek szerint, aki jobban fog lobbizni. Tehát ez teljes mértékben elfogadhatatlan véleményünk 
szerint. 

Aztán nézzük a 40. §-t: a sportpolitikáért felelős miniszter a MOB javaslatára 
rendeletben határozza meg az általa vezetett minisztérium költségvetési fejezetéhez tartozó 
állami sportcélú támogatások felhasználásának részletes szabályait. Tehát, hogyha az előbb 
azt mondtam, hogy megszűnik az NSK, akkor most ezt kiegészíthetjük azzal, hogy megszűnik 
a sportállamtitkárság is, ugyanis ez is akkor a MOB alá fog tartozni. Nem lesz szükség szinte 
a sportállamtitkárságra sem. 

Aztán nézzük a 47. §-t: az olimpiai központok sportszakmai felügyeletét a MOB látja 
el. Itt is egyértelműen egy centralizáció látható. Remélem egyébként, hogy ezek az 
intézkedések nem azt szolgálják, hogy bizonyos emberek a jövőben felfelé tudjanak bukni 
bizonyos pozícióból. Tehát összességében azt tudom mondani, hogy ez egy olyan helyzetet 
fog létrehozni, hogy lesz a Magyar Olimpiai Bizottság mint köztestület, és én értem 
egyébként a kormány célját, hiszen felkészíti elvileg az egész sporttársadalmat arra, hogy ha 
véletlenül itt kormányváltás lesz, akkor a jövőbeni kormány ne tudjon beleszólni a sport 
irányításába, hiszen minden a MOB alá fog tartozni. Állam az államban fog működni a 
Magyar Olimpiai Bizottság mindenféle olyan jogosítvánnyal és egy óriási vagyonnal a háta 
mögött, amire jóformán azt lehet mondani, hogy nem lesz kormányzati ráhatás.  
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És aztán pedig, hogy szakmai dolgokat is mondjak, vegyük a 7. §-t, nagyon sok ilyen 
van egyébként, ezért mondom, hogy előkészítetlennek tartom a törvényt annak ellenére, hogy 
nagyon-nagyon sokat dolgoztak vele, mint ahogy azt elnök úr is elmondta. 

Nézzük a 7. §-t: a 6. pontja arról rendelkezik, hogyha egy sportszervezetnek 
köztartozása van vagy bármi egyéb, akkor az adott sportoló független az átigazolási 
időszaktól, azonnal igazolhatóvá válik, és ezt kell alkalmazni a sportszerződéssel rendelkező 
amatőr sportolókra is. (Moraj.) Most megint azt mondom, hogy a jogászok megírtak egy 
bizonyos dolgot, de vegyünk egy alapvető problémát, amit ebben az esetben érzek. Nincs 
benne az, hogy a szakszövetségnek rendelkeznie kellene, vagy legyen köteles rendelkezni a 
sportoló további játéklehetőségéről úgy, hogy az ne legyen hátrányos a sportolóra. Hiszen 
megszűnik egy szövetség vagy megszűnik egy egyesület, akkor arról nem a sportoló tehet. 
Mert ettől, hogy átigazolhat, az egy dolog, de hozzá kellene tenni, hogy játékengedéllyel is 
kellene, hogy rendelkezzen, ezért a szakszövetségek legyenek kötelesek olyan versenykiírást 
kiadni, ami a játéklehetőséget nem korlátozza.  

Mondok egy példát. Mondjuk kézilabdában egy évben tudomásom szerint két 
játékengedély kiadására van lehetőség. Ha valaki mondjuk augusztus végén leigazol 
valahová, és kikérik a játékengedélyét, egy játékengedélye ugye elment. Tehát egyszer a 
bajnokság alatt még átigazolhat, kölcsön adható. De ha mindjárt szeptember végén eligazol, 
és mondjuk, kölcsön adják, kihasználta a második játékengedélyét is. Hát innentől kezdve arra 
a versenyszezonra kihasználta mind a két játékengedélyét, és tegyük fel, hogy ahová igazolt, 
az a csapat pénzügyi okok miatt januárban visszalép, vagy jogilag teljesen megszűnik. Akkor 
hiába igazolhat át a sporttörvény szerint, hiába igazolhat át bárhová, ha a két játékengedélye 
elment. Tehát ezek szerint ezt ki kellene egészíteni.  

 
ELNÖK: Alelnök úr! Elnézést, a tárgysorozatba-vételről, illetve az általános vitára 

való alkalmasságról dönt a bizottság. Tehát arra kérem, hogy a törvényjavaslatnak ne a 
részletes dolgairól beszéljen, mert arra majd a parlamenti részletes vitában nyílik lehetőség, 
hanem egy összefoglaló véleményt mondjon az általános vitára való alkalmasságról, illetve a 
tárgysorozatba-vételről.  

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Pont azt próbálom 

véleményem szerint elmondani, hogy miért is nem tartjuk tárgysorozatba-vételre alkalmasnak. 
Miért is nem tartjuk általános vitára alkalmasnak ezt a tervezetet. Mint mondtam, ennél sokkal 
több aggályunk van, mint amit itt felsoroltam. Próbáltam két példát felhozni az aggályainkból. 
Az egyik a MOB-bal kapcsolatos, a másik pedig egy konkrét példa arról, hogy mennyire 
előkészített, vagy mennyire veszi figyelembe a jelenlegi sport rendszerét ez a javaslat.  

Tehát akkor összegzem, hogy esetleg továbbmenjünk, hiszen véleményem szerint 
valószínűleg itt is ugyanaz fog történni, mint az elmúlt két évben történt: önök úgysem 
hallgatják meg az ellenvéleményeket, és nem is veszik figyelembe, mintha itt sem lennének, 
úgyis meg fogják szavazni, és tárgysorozatba fogják venni. Véleményünk szerint a MOB-nak 
óriási hatalmat ad ez a törvény, állam az államban tud működni, és elkezdődik ennek a 
törvénynek a segítségével Magyarországon a sport privatizációja, és félő, hogy az az óriási 
vagyon, ami a sportban még jelen pillanatban megvan, azok el fognak tűnni esetleg az 
elkövetkezendő időszakban. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Varga László képviselő úré a szó. 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én egészen rövid 

lennék. Nyilvánvalóan rövid idő volt a javaslat áttekintésére, de ezt a fajta verbális vitát 
szerintem már megvívtuk a költségvetési módosítóknál, amelynek az áttekintése a bizottsági 
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ülésen most arra is indíttatott egyébként, hogy éppen egy módosítót írok a költségvetéshez 
egyéb sportügyekben, én azt gondolom, hogy általában a források elosztása nagyon 
igazságtalanul zajlik, és szerintem túl azon, hogy iszonyatosan örülhetnénk közösen talán 
annak, hogy a források sport életbe való bevonásának volumene azért meghatározónak tűnik, 
szerintem sem ezeknek az elosztása, sem a szabályozások iránya nem olyan irányba megy, 
amilyenbe kéne. Mire gondolok? Talán érdemesebb volna itt komolyabb igazságosabb 
forráselosztásra törekedni, a másik oldalról meg érdemes volna nem ennyire centralizált 
szabályozást kialakítani, mint amennyire ez a javaslat törekszik. Csak azért tértem ki itt egy 
kicsit a költségvetésre is, mert ott sajnos nem tudtam mindent teljesen elmondani, hiszen 
akkor még nem tudtam ezt áttekinteni.  

Én azt hiszem, hogy ezt az emberek egyre inkább érzik, amit én mondok, és a 
sportszeretők is egyre inkább érzik. Talán nem ez a fórum, ami alkalmas arra, hogy én itt a 
nagyon mély véleményemet elmondjam, de akikkel eddig tudtam beszélni sportszakmai 
berkekből, azok hát nem tekintik megoldásnak, és nem tekintik egy átfogó megoldásnak azt, 
ami az asztalon van, és ráadásul változatlanul folyik az, amit már egy éve is elmondtunk. 
Tehát hogy az egy csatorna tekintetében mindennek a MOB alá rendelése nyilván akár az 
államtitkárságra utalt Szilágyi képviselőtársam, akár minden ezen kívüli érdemi befolyásolás 
lehetőségét szűkíti.  

Nyilván van a módosításnak – amennyire át tudtam tekinteni – egy halom olyan 
technikai vonatkozása, ami egyébként persze hogy rendben van, régóta várat magára, 
technikai kérdés. Ezek még akár támogathatóak is lennének, azonban megint elgondolkodtató, 
hogy egyébként a kormány jogalkotási tervében szerepel a sporttörvény módosítása, hogy 
akkor ez-e az. Tehát az átfogó módosítás akkor ez? Nyilván ez, tehát költői volt a kérdésem, 
nyilván egy technika az önök részéről, ami bizonyos esetekben lehet üdvözítő is, hogy önálló 
képviselői indítványok keretében kezelnek bizonyos kérdéseket. Persze, hogy joga van erre a 
képviselőknek, nem ezt vitatom, azonban ezt egy olyan súlyú dolognak tartom, amelyet talán 
egy komolyabb társadalmi vita és szélesebb körű egyeztetés kellett volna, hogy megelőzzön. 
Nyilván azt fogják önök mondani, hogy ez megtörtént. Persze hogy ültünk olyan fórumon a 
felsőházi teremben együtt is, amikor éppen sporttörvény-módosításról beszéltünk, csakhogy 
ez az anyag nem volt így, ebben a formában az asztalon. És én úgy érzem, hogy a 
sportszakmai körökben sem teljes körű a támogatása ennek az ügynek. Tehát az általános 
vitára való alkalmasságot éppen a körülmények és az irányok miatt nem fogjuk támogatni. 
Nem tartjuk ebben a formában általános vitára alkalmasnak az előterjesztést. Azt még ma 
nagyon nehéz megítélnünk, hogy egyébként módosítókkal ez milyen mértékig, milyen 
mélységig javítható. Biztos javítható egyébként, biztos lesznek bizottsági javaslatok is, meg 
kormánypártiak is még. Én jobban örültem volna, hogy ha ez egy ilyen közös ügy tud lenni, 
meg adott esetben bizottsági előterjesztés sem tud közös ügy lenni, igazából erre persze nem 
nagyon volt erre példa, nem azért mondom. Úgyhogy ebben a formában ezt gondoljuk a 
dologról.  

Aztán persze az általános vitában meg mélységekben is elmerülünk, úgyhogy 
szerintem ennyit érdemes volt elmondani. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hadházy Sándor képviselő úr kért szót. Öné a szó, 

képviselő úr!  
 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az a 

helyzet, hogy legalábbis nagyon afelé megy a világ, hogy a civil szférát meg kell valahogy 
erősíteni, hogy a civil szervezetek minél inkább közvetlenül bele tudjanak szólni a világ 
alakulásába. Olyan folyamatok kezdődtek el néhány tíz évvel ezelőtt, amelyekről most már 
látható, hogy teljes csődhöz vezetnek, zsákutcába viszik az egész globális világot, és 
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mindenképpen szükséges egy erősebb kontroll. Azt látjuk, hogy ez a törvényjavaslat 
egyértelműen a civil kontroll szerepét kívánja megerősíteni, illetve a sportirányításban a civil 
szerep erősítése látható. Szerintem ez helyes dolog.  

Nagyon sokat hallhattunk arról, hogy a kormányzati forráselosztások ilyen 
irányítottak, meg átpolitizáltak, meg nem tudom, mik, és én nagyon örülök annak, hogy 
egyrészt a kormányzat és a jelenlegi parlamenti többség fontosnak tartja a sport területét. Ez 
nemcsak verbálisan jelenik meg, hanem forintálisan is érezhető egyértelműen, és a források 
elosztásánál, felhasználásánál pedig a civil szféra erősödik.  

A sport szakmai irányítását fontos állami szinten is megtartani, de teljes mértékben 
egyet tudok a magam részéről érteni azzal, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság mint egy 
csúcsszervezet megfelelő eszközöket, jogköröket kapjon, hogy a megfelelő szakmai irányítást 
érvényesíteni tudja. Azt gondolom, ez a törvény nagy lépést tesz ebbe az irányba.  

A másik, amit szeretnék elmondani, az az, hogy azért ne tagadjuk le, hogy a sport 
világa nem egészen átlátható. Eléggé ködös ez a terület. Igazából azt szeretném mondani, 
hogy nem transzparens, és nagyon sok fekete pénz mozog ebben a rendszerben és olyan pénz, 
amely nem látható. A kormányzatnak egyértelműen az a szándéka, hogy úgy a gazdaságot 
mint a gazdaságon belül a sportgazdaságot is transzparenssé, átláthatóvá tegye, mert 
világtendencia az, hogy a sport területén egyre nagyobb összegek, pénzek mozdulnak meg. 
Nem akarok én a futball vb-vel példálózni, amikor az olasz csapat kiesett a selejtező körben, 
és az olasz pénzügyminiszter bejelentette, hogy több mint egymilliárd euró költségvetési 
bevételtől esett el az állam, mert a helyi nézőközönség egészen más szokásokat vett fel a vb 
hátralévő idejére. Tehát ezt a gazdaságot mindenképpen ki kell tisztítani. 

Aki sportkörökben mozog, az azért tapasztalja, hogy a sport szereplői, legyenek ezek 
edzők, versenyzők, akárkik, nem érzik ám jól magukat ebben a környezetben. Tehát nekik 
kockázatot jelent ez a költségtérítés, ez a zsebből zsebbe fizetés, és ezt mindenképpen az ő 
érdekük is, hogy kitisztítsuk. És átláthatóvá, kiszámíthatóvá tegyük, és értelemszerűen akár az 
egészségbiztosításnál, akár a nyugdíjszámításnál ezek a tételek számításba kerüljenek, és ez, 
azt gondolom, hogy mindenki számára fontos. Ez a törvény elképesztően nagy lépést tesz 
ebbe az irányba.  

És ez rendkívül fontos, én ezt nem győzöm egyébként hangsúlyozni, hogy milyen 
fontosnak tartom ezt a kérdést.  

És nagyon fontos az, hogy az egyes sportágak irányítását a sportági szövetségek 
végzik, és a sportági szövetségek megerősítése is szükséges ahhoz, hogy egy jobb 
együttműködés alakuljon ki. Például, ami az utánpótlás-nevelés területén van, az véleményem 
szerint ma nem elfogadható, és ezekben a kérdésekben is rendet kell tenni, ehhez pedig 
megfelelő törvényi szabályozás szükséges.  

Úgyhogy mindenképpen szeretném megköszönni az előterjesztőnek ezt az egészen 
nagy munkát, amit elvégeztek, és meggyőződésem, hogy általános vitára ez alkalmas, és 
bízom abban, hogy a parlamentben a plenáris ülésen egy értelmes, jó szándékú, tiszta vita fog 
kialakulni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Amennyiben további képviselői hozzászólásra 

nincs igény, kérdezem, hogy kormány jelenlévő képviselőit, hogy mi az álláspontjuk a 
törvényjavaslattal kapcsolatban. Szekeres Pál helyettes államtitkár úré a szó.  

Szekeres Pál szóbeli reagálása 

SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Hadd legyen a mondanivalómnak egy személyes része is, mert 
35 éve vagyok a magyar sportban, és köztestületi alelnök, sportszövetségi elnök, elnökségi 
tag, szövetségi kapitány, klubedző, versenyző, minden voltam, ami a civil oldalon lehettem, 
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és most már én vagyok a csúcstartó itt helyettes államtitkárként a magyar sportdemokrácia 
történetében, és azt tudom mondani, hogy ez egy nagyon átgondolt koncepció, nagyon sok 
vélemény épült be civil oldalról, és igazából ez egy civil anyag ilyen értelemben. Tehát én 
úgy gondolom, hogy ilyen értelemben ezt bármelyik kormány benyújthatta volna. Tehát ez 
egy olyan anyag, amelyik abban bízik, és azt erősíti, hogy a civil oldalon, ahol az olimpiai 
bajnokok, a sportvezetők, az edzők, a sport területének szakemberei összeülnek, és el tudják 
dönteni, hogy az állam által rendelkezésre bocsátott forrásokat hogyan lehet a legjobban 
felhasználni. A sportlétesítményeknek egyébként, azt tudjuk, 5 százaléka van állami 
tulajdonban, de úgy gondolom, hogy teljesen jogos a MOB-nak az az elvárása, hogy legyen 
egy olyan kontroll, hogy mondjuk a tatai edzőtáborban megmondja, hogy milyen prioritásként 
menjenek oda a válogatott sportolók. Tehát úgy gondolom, hogy ez ilyen értelemben egy jó és 
abszolút támogatható előterjesztés. Azt tudom mondani, hogy ennél jobbat most az egy 
köztestületes, egycsatornás modellre még nem tudunk előkészíteni. Tehát azt tudom mondani, 
hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium sportállamtitkársága ezt az anyagot támogatja.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Szalay Ferenc alelnök úr előterjesztőként 

kíván reagálni az elhangzottakra, illetve válaszolni a kérdésekre.  
 
SZALAY FERENC (Fidesz): Néhány gondolat. Az egyik az, hogy köszönöm, hogy 

minket kettőnket hihetetlen szakmaisággal ruházott fel néhány hozzászóló. Így is van, elnök 
úrral rendkívül nagy szakmaiságunk van. Régóta csináljuk a dolgot, de köszönet az 
államtitkárságnak, főosztályvezető úrnak, illetve helyettes államtitkár úrnak különösen, de 
Bardóczi Gábor úrnak szintén, akik őrült nagy munkát végeztek azért, hogy ez a törvény így 
elénk kerülhessen. Aztán azoknak is köszönet, akik a fordított rendszert komolyan vették és a 
társadalmasításban először véleményt mondtak, és a véleményt beépíttették a törvénybe. 
Szerettük volna azt is, hogy megírunk egy törvényt, azt idehozzuk önök elé, azt mondjuk, 
hogy ez van, tessenek módosítgatni, és majd meglátjuk, mi lesz vele. Fordítva csináltuk, 
szerintem ez így jó. 

Ez a törvény egyébként meg kellett volna hogy szülessen már, azt gondolom, hogy 
2006 környékén is valamikor, és Pál Béla képviselőtársamra nézek, hogy hány olyan 
bizottsági beszélgetésünk volt, ami igényelte volna az ilyen irányt, hiszen már akkor láttuk, 
hogy az nem jó irány, hogy szétaprózódó finanszírozás, kijáró rendszer kiépítése, kevés 
forrás, a civilség alacsony szintű bevonása. Abban az időszakban történt, 2004 környékén, 
nem tudom, ki mennyire emlékszik, a MOB hatásköreinek a visszavonása. Körülbelül 2004-
2005 környékén ötven, azaz ötvenmillió forint maradt a MOB-nak a feladatai ellátására. Azt 
gondolom, hogyha van pofátlan döntés, akkor ez az volt, mert igazából a magyar sportot 
akarta teljesen tönkretenni. Csak azért, mert a MOB elnöke, Schmitt Pál úr a Fidesz alelnöke 
volt. Csak ezért. Gyurcsány Ferenc úr abban az időszakban meglépte ezt a lépést, és 
elindította a kijáró rendszert is. Tessenek emlékezni, a sportköztestületek, a klubok, a 
szakosztályok elindultak önmaguktól be, különféle állami szintekre, és kuncsorogtak, hogy én 
még kérek ennyit, én még kérek amannyit, és igazából ezt nagyon komolyan használta ki az 
akkori politika a megosztás rendszerére, az „oszd meg, és uralkodj!” rendszerére. Nem igaz 
az, hogy ezt így kell tudni tartani. Annak idején egyébként a szocialista kormány is rájött erre, 
és létrehozta a Nemzeti Sporttanácsot. A Nemzeti Sporttanácsnak ugyanez lett volna a 
feladata és szerepe, amit most ez a törvény tartalmaz. Tessenek rá visszaemlékezni! Csak nem 
volt rá képes. Nem volt rá képes, mert megosztotta a sporttársadalmat. Azért, mert olyan 
emberek voltak benne, akik saját maguk érdekében brusztoltak. Vitray Tamást én 
kimondottan szerettem mint riportert, de nem tudott rendet teremteni ebben a testületben. Meg 
is volt az eredménye. Kevesebb lett a sporttámogatás. Állandó vita volt mindig abban, hogy 
hogyan menjen előre a sport, a sport presztízsét vesztette. A sport mint olyan, nem arról szólt, 
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hogy fel lehet rá nézni az eredményekért, a tisztaság miatt, a becsület miatt, a közösségi 
nevelés értéke miatt, s a többi, hanem elindult az irányba, hogy a sport nem fontos. 

A sport valahol van. És tessenek megnézni, hogy a családok hogyan kezelik a sportot. 
Fontosabb a gyereknek a plusz óra matematikából, történelemből, a számítógép, a zene, az 
isten tudja, micsoda, és 5-6. helyen van a sport. Evvel birkózik mindenki, evvel birkózik 
otthon a szülő, és bevallja magának, hogy a gyereke nem akarja ezt csinálni igazából. Szégyen 
vagy nem tudom, nem jó dolog büdösnek lenni, egy kicsit megizzadni, ne adj isten, a 
sportmunkában, s a többi, s a többi. Ez a törvény ez irányt vett. És ez irányban akar 
visszajönni.  

Természetesen lehet mondani azt, hogy a civil erő használata nem megfelelő, és 
Hadházy Sándor képviselő úr kellőképpen elmondta, a civil erőt annak idején megint sikerült 
elvenni az országtól, megszűntek olyan civil testületek, amelyek egy országot építettek. És 
minden központi irányítás alá esett. Most visszakerül a civil erőhöz a sport irányítása. Nem 
mondom, hogy nincsen félelmem nekem is benne, nekem a félelmem az ellenőrzési 
szintekben van. Nekem abban, hogy a sportállamtitkárság képes lesz-e ellenőrizni a pénzek 
felhasználását, a MOB működését. Mert hogyha ezt meg tudja tenni, akkor különösebb 
probléma nincs ezzel. Ha nem tudja megtenni, és nem kap kellő támogatást, maga mögé a 
kormányzattól, akkor nem fogja tudni ezt a dolgot teljesíteni. Ennek az egész rendszernek ez a 
veszélye. De azt gondolom, hogy ezt közös bölcsességgel meg lehet oldani.  

Azt, hogy Szilágyi képviselő úr most már többedszer mutyizással vádol minket, meg 
mindenféle ilyen kifejezéseket használ, ezt most már határozottan visszautasítom, Szilágyi 
képviselő úr. Azt gondolom, hogy ránk ilyeneket mondani a sport területén különösen, 
kellőképpen galádság. Tessék egyszer bizonyítani ezeket a dolgokat. Itt ül Vígh képviselő úr, 
aki csóválja a fejét, amikor arról van szó, hogy a MOB milyen lehetőséget kap majd különféle 
olimpiai központok működtetésében, de értelmes, tiszta vitákat folytatunk, és nem arról szól 
az egész, hogy majd ennek kijátszani, annak kijátszani. Én mondok példát, Szolnok városában 
Vígh úr vezette a Szolnoki Közhasznú Kht., Kft.-t? Úgy van. De Szolnok városában száz 
százalékos önkormányzati tulajdonban lévő cég működteti, használja a sportlétesítményeket. 
Több településen tudok ilyet. Több településen csinálják ezeket a dolgokat. Ugyan már miért 
ne tehetné ezt meg egy MOB? Nem gondolom, hogy nem lesz még vita abból, hogy a 
Nemzeti Sportközpont mit fog tudni csinálni ez ügyben, mit nem, de a Nemzeti Sportközpont 
nyugodtan erősödhet abban a kérdésben, hogy mondjuk meghatározza ez a törvény a 
későbbiekben a Tao-lehetőségek kérdéskörében a létesítményfejlesztési problémák kezelését, 
hogy a létesítményfejlesztés ne szakosztályok, ne klubok, ne szövetségek privilégiuma 
legyen, hanem az NSK keretén belül működjön. Ezt nyilván el kell tudni érnie a 
későbbiekben.  

Úgyhogy azt gondolom, hogy amiről ma beszélünk, az egy olyan korszakalkotó 
valami, amit régen meg kellett volna tennünk és lépnünk.  

A forrásbiztosítás a következő lépés. A forrásbiztosítás itt ennek a bizottságnak, 
nyilván a kormányzatnak, utána meg a parlamentnek elfogadandó lesz a feladata. De most azt 
látom, hogy a források tekintetében különösen jól járt a sport, és különösen fontos, hogy ezt 
be is látta az, akinek ezt be kellett látnia, a legfőbb döntéshozó. Akár a társasági adó, akár 
most a költségvetésből adható pénzek mind-mind erről szólnak.  

És még egy: ez a köznevelési törvény. A köznevelési törvény a sportiskola kérdését 
kezelve megint egy komoly lehetőséget és plusz forrásokat is biztosít a sport általános 
érvényű elfogadottságához, fejlesztéséhez és felemeléséhez. Elnök úr, ezzel szerettem volna 
kiegészíteni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Kérdezem a vita lezárását követően 

képviselőtársaimtól, ki az, aki tárgysorozatba-vételre ajánlja … (Szilágyi György: Lehet 
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válaszolni erre?) Úgy érzi, alelnök úr, van olyan, amire reagálni szeretne? Azt kérem, akkor 
röviden, mert az érdemi hozzászólások már elhangoztak, úgyhogy a bizottság munkáját 
segítendő fontos, további információkat szíveskedjék elmondani.  

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Értem, értem én, hogy gyorsítani 

kellene az olyan kérdésekben az ügymenetet, amik esetleg kényesek, de énszerintem azért ez 
megérdemelne annyit, egy sporttörvény, ami ön szerint itt több mint tíz évre meghatározza a 
magyar sport életét, hogy azért szánjunk rá több időt, és engedje meg, hogy egy-két dologra 
reagáljak, és mondjak dolgokat. 

Szalay Ferenccel kezdem, aki most utoljára szólalt fel, azt mondja, hogy mutyizás, 
hogy én önökre azt mondtam volna, hogy mutyizás. Én egy szóval nem mondtam önökre, 
hogy mutyizás, én pontosan azt mondtam, hogy a mutyi ismét felütheti a fejét akkor, hogyha 
az fogja eldönteni, hogy ki mehet be egy sportlétesítménybe, hogyha ezt így használják. És ön 
meg is cáfolta, mert elmondott egy példát, ebben a példában pedig a MOB-ot hozta fel, hogy a 
MOB-nak kell eldönteni. Most akkor önök a MOB? Tehát az, hogy civil erőről beszélünk, 
képviselő úr, és a civil erő hangsúlyozása elhangzott már többször önöknél, hát én nem 
akartam ebbe belemenni, de a civil erőt jelen pillanatban a MOB-ként jelenítik meg, ahol 
Borkai Zsolt elnök úr az önök képviselője, akire már önök egyszer hoztak egy külön törvényt 
is, de ebbe most ne menjünk bele.  

A másik, hogy Szekeres Pál mondta, hogy a tatai edzőtábort sportszakmailag a MOB 
határozza meg, hogy ki használja. Ezzel egyetértünk. Nem is erről van szó. Hát nem arról van 
szó, hogy sportszakmailag ki használhassa, hogy ezt ne határozza meg a MOB, vagy ne 
egyeztessen a különböző szervekkel, de csak egyetlen egy példa: a 47. § nem erről szól. Tehát 
a 47. § teljesen mást mond, mint amire itt jelen pillanatban ön azt mondta, hogy ez határozza 
meg. Hiszen, azt mondja, hogy (Keresi az idézett részt.) egy perc türelmet kérek, hogy 
megtaláljam, és hogy pontosan tudjam idézni, hogy mi van ebben benne. Az van pontosan 
benne, hogy (Közbeszólás: Nincsen benne a törvényben.) akkora a törvény, hogy meg kell 
találni benne, hogy ne legyen ebből vita. Itt van. Nem is… (Hadházy Sándor: Segítsek?) Nem 
kell segíteni, mindjárt meg fogom találni, és be fogom olvasni, csak pontosan akarom idézni. 
(Közbeszólás: Fél óra olvasási szünet!) (Élénk derültség.) El is fogadhatták volna, és akkor 
esetleg előrébb járhatnánk.  

Itt van: a 47. § (3) bekezdése arról szól, hogy „az állami tulajdonú, a sportpolitikáért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanok 
vagyonkezelői jogát a minisztérium térítésmentesen az erre a célra létrehozott költségvetési 
szervre, a MOB-ra vagy nonprofit gazdasági társaságra átruházhatja”. Ez mit jelent? Ez nem 
azt jelenti, hogy a tatai edzőtábornál sportszakmailag a MOB meghatározza, hogy ki menjen 
be, ez azt jelenti, hogy a MOB-nak lehetősége lesz, hogy a tatai edzőtábort úgy, ahogy van, 
egy nonprofit szervezetnek átadja. Hát erről beszélünk! Hát pontosan erről beszélünk! Az 
állam átadhatja a MOB-nak vagy egy nonprofit szervezetnek az egész tatai edzőtábort. Ez a 
kettő nem teljesen ugyanaz, és nem ugyanazt jelenti. Tehát úgy érzem, hogy privatizációról 
van szó, de ezzel le is zárom, mert úgysem óhajtanak erről vitatkozni, gondolom.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. A privatizáció nem lehetséges, hiszen 

továbbra is életben marad az a szabályozás, miszerint 15 évig elidegenítési tilalmat rendelt el 
a miniszter és ez továbbra is fennmarad, tehát a sportingatlanokat, ahogy mi ezt mondtuk a 
nemzeti együttműködés kormányának megalakulásakor is, sportingatlanokat nem adunk el. 
Tehát sportcélú ingatlan értékesítése egy esetben történhet, amikor újabb sportingatlan jön 
létre vagy a meglévő ingatlanok felújítása történik meg ebből a forrásból, de minden egyes 
esetben ehhez a sportot felügyelő miniszter hozzájárulása szükséges. Tehát anélkül ezt nem 
lehet megtenni.  



- 34 - 

Határozathozatal  

A vitát lezárva kérdezem képviselőtársaimtól, ki az, aki tárgysorozatba-vételre ajánlja 
a törvényjavaslatot. Kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 12. Ellenvélemény? (Szavazás.) 5. A 
bizottság tárgysorozatba-vételre ajánlja. 

És ki az, aki általános vitára alkalmasnak ítéli meg a törvényjavaslatot? (Szavazás.) 12. 
Ellene? (Szavazás.) 5. Köszönöm szépen. Tehát általános vitára alkalmasnak tartja a bizottság.  

Bizottsági előadónak ajánlom Hadházy Sándor képviselőtársunkat. Ki az, aki ezzel 
egyetért? (Szavazás.) Egy tartózkodás mellett elfogadta a bizottság. Kisebbségi véleményre 
van igény? Kérdezem a képviselőtársaimat. Varga képviselő úr? Megosztják Szilágyi György 
alelnökkel. Várhatóan hétfőn este lesz a parlamentben tárgyalva. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. A napirendi pontot 
lezárom.  

Tájékoztató az élsportolók kiemelt ellátásával kapcsolatos sportegészségügyi 
feladatok megvalósításáról  

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, ahol meghallgatunk egy tájékoztatót az 
élsportolók kiemelt ellátásával kapcsolatos egészségügyi feladatok megvalósításáról. 
Előterjesztő: Borka Zsolt elnök úr, a Magyar Olimpiai Bizottság részéről, illetve Soós Ágnes 
asszony, az Országos Sportegészségügyi Intézet főigazgatója. Megkérem az előterjesztőket, 
hogy fáradjanak az asztal végéhez. Ágnes jelezte, hogy szeretne kivetítőt is használni. Adunk 
technikai segítséget. Képviselőtársaim írásban előre megkapták az előterjesztést. Kérdezem az 
előterjesztőket, hogy van-e szóbeli kiegészítésük. Amennyiben van, akkor azt most tegyék 
meg.  

Soós Ágnes tájékoztatója 

SOÓS ÁGNES, az Országos Sportegészségügyi Intézet főigazgatója: Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Szeretném a tájékoztatómat megtartani a 2012-es év sportegészségügyi 
ellátásával kapcsolatban. Természetesen ennek alapját a MOB-bal kötött szerződésünk 
jelentette. Céljaink között szerepeltek természetesen a szűrővizsgálatok, hogy mennél inkább 
megelőzzük a hirtelen halált, illetve azt a lehetőséget, azt, hogy mennél doppingmentesen, 
mennél nagyobb teljesítményt lehessen a sportolók számára kiharcolnunk, illetve a 
rehabilitáció, ha sérülés történt, mennél rövidebb idő alatt történjen meg. Ehhez természetesen 
az oktatás és a kapcsolattartás is hozzátartozik.  

Létrehoztuk az olimpiai rendelőt, ahol több mint négyezer sportoló jelent meg 2011-
ben. Ez az irányítási centruma is az egész sportoló hálózatnak. Itt tetszenek látni, ezen a 
táblán, hogy 2010-ben a finanszírozott és ellátott válogatott sportolók 1500-as létszáma, majd 
a január 1-jei elhatározásunk 550-re szűkült, és végül is V. hó 27-vel kialakult az a 360 fős 
olimpiai keret, akik természetesen beletartoznak a teljes ellátási színvonalba. 

Megállapodásaink szerint az 550 fő májusig történő ellátása is beletartozott a 
finanszírozási tevékenységbe.  

Itt a kiemelt szűrővizsgálatok listáját tetszenek látni.  
A 360 főből gyakorlatilag az utolsó lista szerint 132 fő jelentkezett szűrésre, és 

végeztük el a szűrővizsgálatokat, illetve májusig gyakorlatilag 197 fő, plusz 190 fő ellátása 
történt meg.  

A havi lebontását tetszenek látni ezeknek a vizsgálatoknak. A különböző szövetségek, 
illetve különböző sportolók megjelenési oszlását látják. Tulajdonképpen az intézetben 
megjelent közel 1500 fő sportoló, akik különböző panaszokkal érkeztek a különböző 
szakrendelésekre, ezeknek a megoszlása látható.  

A járóbeteg-ellátásban is természetesen megjelent ez az 1500 fő, és ennek a 
megoszlása ábrázolódik. 
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A sportsebészet, a legtöbb sebészeti szakrendelésen megjelent sportolók létszáma 362 
fő, és a különböző szövetségektől érkezett igények. Nagyon fontosnak tartjuk a rehabilitációt, 
514 sportoló jelent meg rehabilitációra, akiknek körülbelül fél-fél arányban fizikoterápia és 
gyógytornaellátás történt.  

A gyógytornában megjelent közel 320 főnek a szakosztályok szerinti megosztását 
látjuk, illetve a fekvőbeteg osztályon a sérültek ellátását.  

A képalkotó diagnosztikában mint ultrahang-röntgennek az elvégzése a következő 
táblázat, és a mentális felkészítés, ahol pedig a szakpszichológusaink 172 alkalommal 
építkeztek. A terhelés-élettani laborban, ami tavaly ősszel kezdte el a munkáját az új 
koncepció szerint, gyakorlatilag 312 fő ellátása történt meg, illetve folyamatos kezelése, 
illetve folyamatos munkájuk van ezekben a laboratóriumi vizsgálatokban.  

Tulajdonképpen itt a követés a fontos, ezekben a dolgokban, és azt gondolom, aki 
részt vett ezeken a konzultációkon és vizsgálatokon, az látja, hogy milyen eredményeket hoz. 
Itt látható, hogy a 624 terhelés-élettani vizsgálati csomag, ami hat és 19 vizsgáló módszer 
között működik, tehát minimum hatot kell elvégeznünk ahhoz, hogy egy csomagnak lehessen 
jelenteni, ennek a megoszlását tetszenek látni. 

A terhelés-élettani vizsgálatok lehetőségei, a 19 lehetősége, ami különböző 
sportáganként választható, természetesen rendelkezésre áll.  

Dietetikai tanácsadások. Itt a kérdőív, a tanácsadás, egyéni és csoportos, valamint az 
oktatás nagyon fontos. Dietetikai felmérések történnek. Erre egy néhány példát szeretnék 
mutatni. Amikor a táplálkozás, ásványianyag- és egyéb megoszlásokat pontosan meg tudjuk a 
sportoló számára határozni.  

Az eddigi tanácsadást 172 sportoló vette igénybe, ebből részlegesen körülbelül 
egynegyede nem tudta rendesen kitölteni, a többinek természetesen tudtunk tanácsot adni. A 
tanácsadás egyénileg és csoportosan történik, és elkezdtük az oktatásokat, a masszőr-
továbbképzési, illetve az újraélesztési tanfolyamokat. Szoros kapcsolattartás épült a 
keretorvosokkal havi értekezlet formájában, illetve a szakszövetségekkel félévente, és 
évenként pedig szakági egyeztetéseken mindig részt veszünk.  

A sportoló számára segítséget nyújt az az USB-kulcs, amivel információt kap az 
ellátása, illetve a dopping területén. Illetve az antidopping-csoport és a Wessing-labor 
folyamatos segítséget nyújt, és az OSEI honlapján folyamatos információkat kaphatnak. 

Természetesen hátráltatja az életünket a korszerű informatikai rendszer hiánya és az 
infrastruktúra jelenlegi állapota. Megpróbálok egy esetmenedzselést, ugye a betegútszervezés 
nagyon fontos, de amikor sérült a sportoló, a keretorvost hívja fel, a keretorvos a járóbeteg-
ellátásba, a járóbeteg-ellátásból a fekvőbe, majd a terápiás visszaállítási rész történik, a 
rehabilitáció, és innen ismét visszakerül a rendszerbe a keretorvosához.  

A call center. A call centerről már biztos nagyon sokat tetszettek hallani. Áprilisban 
született a gondolat, és azóta próbálkozunk létrehozni, hogy elinduljon, tehát a sportoló egy 
telefonszámot, konkrétan azt a számot, amit, ha a London betűjelet kirakja, akkor közvetlenül 
fel tud hívni, és ezen keresztül a tíz külső intézmény segítségével legközelebb és minőségi 
színvonalú ellátást képes a rendszer nyújtani.  

Egyetlen egy gondolat, ami mindig nyomasztja a Sportkórházat, egy kínai 
közmondással zárnám: a bizonytalanság megöli a lelket, átformálja a személyiséget, és 
lerombolja a közösség egyesítő erejét és a munka valós értékét. Tehát én úgy gondolom, hogy 
szeretnénk egy állásfoglalást, hogy élhessen a Sportkórház. Köszönöm szépen.  

 
(Az elnöklést Szalay Ferenc alelnök veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönjük. Elnök úr, van-e kiegészítés?  
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Hozzászólások 

BORKAI ZSOLT, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke: Igen, szeretnék pusztán a 
2012-es olimpiai felkészülésig. Ez pedig nem más, minthogy pár héttel ezelőtt döntött a 
kormány afelől, amit itt az igazgató asszony is mondott, hogy tíz olyan kórházi egység, azaz 
kórházak és klinikák láthatják el majd a sportolóink orvosi ellátását, amiben bízunk benne, 
hogy gyorsan, hatékonyan és időben megkapják azt a segítséget, hogy minél gyorsabban 
vissza tudjanak jönni ezek a versenyzők a sport világába, szükséges, nem lehet heteken 
keresztül várni arra, hogy valamiféle beavatkozás megtörténjen. Kormányzati döntés van 
ehhez, ebben az évben biztosítja, és biztosította a kormányzat a költségvetési forrásokat. Ez 
azt eredményezi, hogy az a közel 400 versenyző, akik egyébként még versenyben vannak, 
azok a call centeren keresztül minél gyorsabban orvosi segítséget kaphatnak. Ebben 
egyébként a tatai klinika is benne van. Igyekezett a kormányzat egy olyan szakmai, területileg 
illetékes lefedettséget kialakítani, hogy az adott versenyezőinknek ne kelljen több száz km-t 
utazni Budapestre, hogy orvosi ellátást kapjon, hanem ott helyben megkaphatja ezt. Ennyit 
szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdések, vélemények? Képviselőtársaktól? Alelnök úr!  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Azt szeretném megkérdezni a főigazgató asszonytól, 

hogy mennyiben változott esetleg a helyzet – volt itt meghallgatás a Sportkórházzal 
kapcsolatosan -, és legfőképpen örülök ennek, hogy a call center végre úgy néz ki, hogy 
esetleg be fog indulni. Azt szeretném megkérdezni, hogy milyen a viszonyuk a MOB-bal, 
hiszen nem mindegy, hogy a Sportkórház mint véleményük szerint sportegészségügyi intézet, 
akinek el kell látni Magyarországon az összes sportoló egészségügyi ellátását, és minél 
nagyobb támogatást kellene kapnia, úgy érzem a kormánytól is, hogy megfelelő színvonallal 
és megfelelő infrastruktúrával tudjon működni, főleg a sporttörvény figyelembevételével a 
MOB elég nagy jogosítványokat fog kapni, amennyiben elfogadják. Tehát milyen a 
kapcsolata a Sportkórháznak és a Magyar Olimpiai Bizottságnak, hiszen Molnár Zoltán 
főtitkár úr nyilatkozta nemrég és lett egy ilyen áthidaló megoldás, hogy azt mondta, hogy az 
intézmény jelenleg nem tudja minden szakterületen ellátni a magyar olimpikonokat, és ezt 
már a politikusok is felismerték. Szócska Miklós egészségügyi államtitkár nemrég parlamenti 
felszólalásában megállapította, hogy a kórház szolgáltatásait tekintve már nem korszerű, de 
még a hazai egészségügyi intézmények színvonalát sem éri el. Molnár Zoltán hangsúlyozta, 
hogy kérték a kormánytól, hogy az olimpiai kerettagok azonnali VIP-ellátást kapjanak a 
kijelölt intézményekben, öt egyetemi és két megyei kórházban, valamint a gerincgyógyászati 
intézetben, a Sportkórházban és egy magánintézményben. Ez egy szeptember 27-i nyilatkozat. 
Ez az én részemre legalábbis nem azt sugallja, mintha felhőtlen lenne esetleg a viszony a 
Sportkórház és a MOB között. Ezért kérdezném, hogy esetleg van-e valami ellentét. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Más kérdés? Gömöri elnök úr!  
 
GÖMÖRI ZSOLT, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke: Köszönöm a lehetőséget, 

hogy ismét szólhatok. A paralimpiai felkészülés során tettem említést a paralimpiai sportolók 
sportegészségügyi helyzetére. Főigazgató asszony beszámolójából is látszott az, hogy a 
Sportkórháznak micsoda feladathalmaza van, és minek kell megfelelnie. Érdemi tájékoztatást 
nem kaptunk, ami nem az ő hiányosságuk, hanem az, hogy maga a paralimpiai sportágak 
sportegészségügyi ellátása azt a küszöböt nem éri el, amiről érdemes lenne beszélni. Tehát a 
Magyar Paralimpiai Bizottság részéről szeretnénk minden olyan támogatást kérni és megadni 
a Sportkórház és az Olimpiai Bizottság együttműködésére, mert meggyőződésünk, hogy ha a 
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feladataikat el tudják látni, és a Sportkórház elér arra a szintre, amivel ezt a mennyiségű 
feladatot el tudja végezni, akkor előbb-utóbb mi is kapcsolatba és munkaviszonyba tudunk 
kerülni a Sportkórházzal. Látjuk azt, hogy a mérések, a sportolók ellátása mennyire 
koncentráltan folyik, és ebben az Olimpiai Bizottság, a doppingellenőrzésben is és az 
ellenőrzésben mit tesz. De látszik az, hogy mi messze vagyunk attól a céltól, amit a két 
testület, a kórház és a MOB magának kitűzött.  

Kérem, hogy ezt a folyamatot gyorsítsuk fel, mert minél később tud ez igazából 
kibontakozni, annál később tudjuk a rendszerbe beemelni a fogyatékos sportolókat. És 
mindezek mellett pedig igenis feladatunk, a Paralimpiai Bizottságnak az, hogy a saját 
sportegészségügyi rendszerét, hátterét kezdjük el kidolgozni, és ha egy gyerek kilenc hónap 
alatt meg tud születni, akkor hiszem, és vallom azt, hogy a paralimpiai mozgalom is ez alatt a 
hátralévő kilenc hónap alatt el tudja látni azokat a feladatokat, és ebben fogom kérni a Magyar 
Olimpiai Bizottság segítségét és a Sportkórháznak is a segítségét, hogy ne legyen ez fehér folt 
a részünkre. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Pál Béla!  
 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Az előbb nem szóltam, de ezt az anyagot, 

amely az élsportok kiemelt ellátásával kapcsolatosan ugyanolyan korrekt és színvonalas 
anyagnak tartom, mint az olimpiai felkészülésről szólót, és ezt köszönjük szépen. Nekem is 
csak kérdésem lenne, hogy van-e arra vonatkozóan elképzelés, mert az élsportolók 
vonatkozásában ez teljesen korrekt és pontos, hogy ezt esetleg meddig lehet kiterjeszteni az 
utánpótlás vonatkozásában, és én is ezt kérdeztem volna meg a paralimpiai sportolókkal 
kapcsolatban, hogy részesülhetnek-e ők is hasonló rendszerben, mert az előző napirendben 
hallottuk, hogy volt egy sajnálatos haláleset is, ahol nem volt meg a megfelelő igazolás.  

A Sportkórházzal kapcsolatos állásfoglalást pedig támogatólag véleményezem.  
 
ELNÖK: Köszönjük. Van még valaki? (Nincs jelentkező.) Főigazgató asszony!  
 
SOÓS ÁGNES, az Országos Sportegészségügyi Intézet főigazgatója: Köszönöm 

szépen a szót. Azt szeretném mondani, hogy a MOB-bal, akármelyik oldalra nézek, balra és 
jobbra, napi szintű kapcsolattartásunk van.  

A legnagyobb gondot az infrastruktúra, amit leírtam és a számítástechnika jelenti 
számunkra. Én azt gondolom, hogy egy 10-12 év lemaradást egykettőre nagyon-nagyon nehéz 
behozni. Én azt is tudom, hogy válság van, és azért toporgunk, és megyünk minden irányba, 
hogy elsősorban a számítástechnika, másodsorban az infrastruktúra valamilyen változása 
jöjjön létre. De eléggé megköti a kezünket az a tény, hogy a pénz minden területen fogva van.  

Én úgy érzem, hogy a létrehozott call center nem csorbított a Sportkórháznak a létén. 
Itt tulajdonképpen helyhez vittük az ellátást, hiszen joga és módja és orvosválasztása van a 
betegnek, illetve a sportolónak a tekintetben, hogy odakerüljön, ahová a bizalma szól. És ezt a 
bizalmat, azt gondolom, hogy meg kell hagyni a sportolónak, mert mi is jól tudjuk, hogy a 
gyógyítás 50 százalék, és a lelki útvesztő, ami kapcsolódás, az egy másik 50 százalék. Ha a 
parasportolókra nézek, akkor az a gondunk, hogy nincsen mozgáskorlátozott feljárónk. Tehát 
hiába tudjuk megcsinálni az összes dolgot, egyszerűen nem tudjuk a feltételeket biztosítani. 
Biztos, hogy kényelmetlen felcipelni valakit 4-5 lépcsőn keresztül vagy húsz lépcsőn 
keresztül, és ezért tisztelettel kérem, az volt az utolsó mondat, hogy ugye a bizonytalanság 
megöl mindent. Én azt szeretném, ha egyszer ki lenne mondva, hogy a Sportkórház kell, és 
ennek következtében olyan anyagi források mobilizálhatók lennének, amivel ésszerű 
centralizációval irányítanánk az egész dolgot, és ebbe természetesen belefér a tíz ellátóhely, 
ha egy központi irányítás szerint szerveződik.  
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ELNÖK: Elnök úr!  
 
BORKAI ZSOLT, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke: Köszönöm szépen. Én csak 

Szilágyi úrnak mondanám, hogy bármennyire furcsa az, hogy kommunikálunk egymással, és 
néha a vélemények eltérnek, nagyon jó a kapcsolatunk egymással. Talán a mai társadalomban 
néha-néha furcsa dolog, de ez működik nálunk, az OSEI és a Magyar Olimpiai Bizottság 
között valóban szoros kapcsolat van. Egymás érdekét képviseljük, és közösen tudjuk csak 
megoldani azokat a problémákat, amik egyébként problémák természetesen. Azért mondtam, 
hogy a 2012-es olimpiáig rendezett a versenyzők sportegészségügyi ellátása, akik még 
eséllyel ott vannak, vagy már kvalifikálták magukat. Eddig látunk előre. Természetesen itt 
egy komoly döntést kell hozni abban a kérdésben, hogy a Sportkórház működjön-e tovább. 
Ha működik, akkor milyen feltételrendszerben működjön. Ahhoz, hogy ezeket a feladatokat 
maximálisan el tudja látni vagy éppen a XXI. századi sportegészségügyi dolgokat tudja itt 
elvégezni, ahhoz szükséges komoly fejlesztés, infrastruktúra, egyéb-egyéb dolog, ami súlyos 
milliárdok. Amiben az államnak a döntése, a kormányzatnak a döntése szükséges 
természetesen. De még egyszer mondom ’12-ig a Magyar Olimpiai Bizottságnak, ezen belül a 
sportolóknak és ugyanígy a paralimpiai olimpikonok is beletartoznak ebbe, mondhatnám azt, 
hogy innen indul, egyetlen egy okmány hiányzik, ami remélhetőleg a csütörtöki napon 
aláírásra kerül, ez pedig nem más, mint azok a szerződések, amelyeket az egészségügyi 
államtitkárság köt az adott klinikákkal vagy kórházakkal, hogy soron kívüli ellátásban és 
megfelelő szakmai, egészségügyi ellátásban részesítse a sportolókat.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi képviselőtársam! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Köszönöm a válaszokat. Én 

ennek nagyon örülök, azért is tettem fel ezt a kérdést, hiszen véleményem szerint hajlamosak 
vagyunk sokszor elfelejteni társadalmi szinten is, hogy a sport és az egészségügy nagyon 
szorosan összekapcsolódik egymással. Tehát egy sportoló egészséges társadalom kevesebb 
egészségügyi ellátást igényel. Az élsportnál ugyanígy összekapcsolódik. Tehát az is 
meggyőződésem, hogy ahhoz, hogy nemzetközileg kiemelkedő eredményeket érjünk el, az 
egészséges sportolók esetében is, akinek nincs sérülése vagy bármilyen betegsége, az ő 
szempontjából is az orvosi háttér elengedhetetlen. Megfelelő orvosi háttér nélkül nem lehet 
kiemelkedő nemzetközi sikert elérni, vagy nagyon ritka ez az eset. És azért kérdeztem rá, mert 
a MOB, ha megkapja azokat a jogosítványokat, óriási érdekérvényesítő szereppel fog bírni a 
mindenkori kormányok felé minden valószínűség szerint, hogyha a MOB-nak is az a 
szándéka, és úgy látja, hogy az egészségügy megerősítése fontos feladat, és jó kapcsolata van 
a Sportkórházzal, akkor az valósulhat meg, amit a Jobbik támogat, és a Jobbik ezt többször ki 
is fejezte, hogy mi azt szeretnénk, hogy a Sportkórház legyen az a központi orvosi háttér a 
magyar sportnak, ami volt is az elmúlt években. Aztán, hogy az egészségügy helyzete miatt 
nem kerülhette el a Sportkórházat sem az a katasztrofális állapot, amiben az egész 
egészségügy van, úgyhogy ennek örülök, és maximálisan támogatjuk azt, hogy a Sportkórház 
minél inkább megerősödjön, hogyha bármilyen javaslat lesz. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Van-e még hozzáfűznivaló? (Nincs jelentkező.) Ha nincs a végére egy kis 

történelmi visszatekintés itt is. Hogyha emlékszünk a felsőoktatási integrációra, az is olyan 
2004 magasságában történt, akkor a Testnevelési Egyetem, akkor főiskola bekerült, ha jól 
tudom, a nagy rendszeren belül a Semmelweis Orvostudományi Egyetem körébe a 
Sportkórházzal egyetemben. Abban a pillanatban nem lett igazi gazdája. Háború folyt sokáig, 
hogy na, akkor az önállóságát hogyan kaphatja vissza a Sportkórház és az egyetem is. A mai 
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napig folyik ez a harc. Amíg ezt nem lehet kimondani, hogy milyen feladatmegosztás, milyen 
felelősségi rendszerek vannak, amire az elnök úr célozott, addig ez nagyon nehéz lesz. Jó úton 
haladunk, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly és bonyolult feladat. 2012 után 
egészen biztos, hogy meg kell tudni oldani. Az létezhetetlen, hogy egy ekkora tudás, egy ilyen 
tapasztalat, ilyen módszerek, amik itt működnek ebben a kórházban, az ne lehessen kiterítve 
az egész országra használandó. Létezhetetlen! Létezhetetlen az is, hogy a megyei sportorvosi 
hálózat halódik, ezt én nem akarom most bonyolítani, mert ugye nem feltétlen erről szól az 
előterjesztés, de ha nincs meg ez a lába a Sportkórháznak, akkor kínlódni fog. Mert akkor 
helyben nem lehet megoldani az apró dolgokat, mindenki felfelé fog jönni, akkor sem, hogyha 
nem fogjuk a Sportkórházat fizikális értelemben helyretenni. Ha ez így fog maradni, így 
marad, ahogy van, ez nem fog tudni működni igazából. Akkor az lesz, hogy szét lesz osztva a 
feladat különböző klinikákra, és különböző klinikák szerte az országban el fogják látni a 
feladatot. Szerintem nem ez a jó út. A jó út az, hogy egy központja legyen a sportorvoslásnak. 
Egyetértek én főorvos asszonnyal, csak ezt ki kell tudni mondani és mindenféle irigység 
nélkül a többieknek, hogy igenis kell egy olyan szegmensének lenni a gyógyításnak, ami nem 
a civil ember gyógyításáról szól, nem az egyszerű emberéről szól, mert az ő szervezetük 
máshogy működik, és máshogy kell gondolkodni és dolgozni a sportolóval. A rehabilitáció 
mint olyan egészen más kérdés az apósomnál mint egy tornásznál. De ezt be kéne látni. Ezt be 
kéne látni, hogy ezt külön kell tudni kezelni. És egyetértek Szilágyi képviselő úrral, ezt a 
dolgot egy rendszeren belül, a sport rendszerén belül kell hogy kezeljük. Szerintem a 
kapcsolat, a nexus kiváló, látszik, mind a két vezető mosolyog, rendben van, de a 
későbbiekben is maradjon így! És egy dicsérő mondat még Szilágyi úrtól! (Derültség.)  

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Bocsánat, nemcsak dicsérő mondat, hanem a 

helyszínnel kapcsolatban is, hiszen véleményem szerint a Sportkórház jelenlegi helyszíne 
óriási lehetőséget nyithatna pontosan azért, mert az egyetem mellett van. Tehát azért 
Magyarországon az egyetemi, a magyar egyetemi oktatás, sportoktatás iránt óriási az 
érdeklődés. Hadd mondjak csak egy példát: nem régiben kötött az egyetem például Indiával 
egy olyan ötéves megállapodást, amiben az edzőelitképzést a Testnevelési Egyetemen fogják 
végezni. Ha emellé be tudna kapcsolódni a Sportkórház is, ahol a különböző egészségügyi 
dolgokat is tanítanák mondjuk ezeknek, vagy bármilyen kapcsolódás lenne, akkor ebben nagy 
lehetőség van. Tehát csak a helyszínt akartam, tehát az is lehet, hogy ez a legmegfelelőbb 
helyszín, a Sportkórház jelenlegi helye.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Szerintem színvonalas volt, rendben volt, megértettük. Jó 

munkát kívánunk!  

A helyi önkormányzatokról szóló törvényjavaslat (T/4864. szám) (Általános vita) 

Áttérünk a hatodik napirendi pontunkra, üdvözlöm Farkasné dr. Gasparics Emese 
asszonyt, illetve Bitay Márton urat, ők fogják a kormányt képviselni az önkormányzati 
törvény vitájában. A vita arról szól, hogy alkalmasnak tartjuk-e általános vitára a törvényt. 
Tessenek parancsolni!  

Farkasné dr. Gasparics Emese szóbeli kiegészítője 

FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE (Belügyminisztérium): Tisztelettel 
köszöntöm a bizottságot. Engedjék meg, hogy csak néhány bevezető, összegző gondolatot 
mondjak az Ötv.-ről. Amikor felmerült az államrendszer egészének reformja, akkor elsőként 
az önkormányzati rendszerhez kapcsolódó változtatások szükségessége került napirendre 
közel egy évvel ezelőtt, és ez volt az egyik legfajsúlyosabb kérdés a közigazgatási rendszer 
átalakításában, hiszen az nyilvánvaló volt, hogy az önkormányzati működés folyamatában 
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mind az eladósodottság, mind a működési hiány, ami egyszerre volt jelen, mind az a túlterhelt 
feladatokkal megtűzdelt hivatali apparátus és képviselői apparátus a jogok és kötelezettségek, 
megfogalmazott igények és elvárások olyan egyensúlytalanságot eredményeztek, amely 
majdnem hogy az egész rendszer működőképességét veszélyeztették. Ezért, amikor elég 
kemény előkészítő munka keretében megpróbáltuk a húszéves működés tapasztalatait 
elemezni, akkor az új törvény vezérlőelveként megfogalmazásra került mindenképpen az, 
hogy a demokratikus keretek között, de meg kell tisztítani az önkormányzati rendszert a 
rárakódott, nem kellőképpen finanszírozott feladatok sokaságától, és azokat a feladatokat, 
amelyeket az állam elsősorban finanszírozási vagy egyéb gondok miatt nem vállalt föl, azokat 
ki kell venni az önkormányzatok terhei közül.  

Ugyanakkor a helyi közügyek és a helyi közszolgáltatások biztosítása érdekében újra 
kell fogalmazni a képviselőtestületek, a polgármesterek lehetőségeit és ennek kapcsán a 
jogállását. Meg kell teremteni a gazdasági kiegyensúlyozottságot, és egyáltalán biztosítani 
kell egy valódi önfenntartó, öngondoskodó önkormányzati működés lehetőségét.  

Ezen elvek jegyében egy kerettörvényt alkottunk, vagy kerül önök elé majd általános 
vitára, amelyben gyakorlatilag a települési szinten és a területi szintnek a feladatelhatárolása 
mellett megpróbáltuk megfogalmazni azokat a minden települési önkormányzat számára 
nélkülözhetetlen igények kielégítését lehetővé tevő kötelezettséget. Ilyen szempontból került 
sor a feladatok összeállítására, amelyben önöket érintően természetesen benne vannak a sport- 
és ifjúsági ügyek. A turizmust mint ágazatot azonban úgy éreztük, hogy a kétharmados 
törvény ebben a formában nem tudja kiemelten kezelni. Azonban valamennyi feladat, amely a 
gazdaságfejlesztéssel, a település üzemeltetésével, a kulturális örökség védelmével 
kapcsolatosan az önkormányzatokra hárul, abban mind szerepet játszik az is, hogyha 
turizmussal kapcsolatos elképzeléseik vannak, akkor a település adottságait ezeken keresztül 
fejleszteni tudja.  

Az önkormányzati törvényt az alaptörvény sarkalatos törvénynek minősítette, ez egy 
rendkívül feszített tempót rótt a közigazgatásra és a Belügyminisztériumra, de mind az 
előkészítő munka folyamatában, mind az önkormányzati törvény koncepciójára vonatkozóan, 
mind pedig magára a normaszövegre vonatkozóan valamennyi munkafázisban valamennyi 
önkormányzati érdekszövetséggel, sőt a pártokkal is egyeztetést folytatott le a minisztérium, 
és az észrevételeik, javaslataik, amennyiben illeszkedtek a koncepció egységébe, akkor 
bekerültek a normaszövegbe. Ennek alapján kérem önöket, hogy támogassák az általános 
vitára való alkalmasságot.  

 
ELNÖK: Még az idegenforgalmi adó kérdése, ami érint minket ebben a bizottságban.  
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE (Belügyminisztérium): A törvény a helyi 

adók kivetésének jogát természetesen meghagyta az önkormányzatoknál, hiszen ez egy 
nagyon fontos saját bevételi forrás. A helyi adók körében kerül majd szabályozásra, és 
változás ebben a kérdéskörben, tehát hogy azt az önkormányzatok saját bevételeként kell 
kezelni, nem történik, és nem az önkormányzati törvényben, hanem a helyi adótörvényben 
kerül szabályozásra az idegenforgalmi adó kérdése.  

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm. Vélemény, kérdés?  
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy talán indulattal 

vagy nem indulatmentesen szóljak hozzá. Véleményem szerint az úgynevezett rendszerváltás 
óta eltelt időszak egy leggyalázatosabb előterjesztését tárgyaljuk most. Sorainkban, itt az 
asztal körül több polgármester van. Nem tudom, hogy van-e önök között, nem mértem fel, 
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kétezer lélekszámnál kisebb település polgármestere. Én Zala megyei területi listáról bejutott 
képviselő vagyok, Zala megye talán, ha nem az első az országban a megyék sorrendjében, 
ahol a legtöbb és a legkisebb települési… 

 
ELNÖK: Még mielőtt belebonyolódnánk. Nem részletes vita van, általános vita, csak 

az elején szólok, hogy nehogy tíz perc múlva kelljen. 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Jó, alelnök úr, olyan időpontra kell tenni, amikor nincs 

plenáris ülés, és akkor el lehet mondani. Tehát így, hogy hajcsár módjára csapkodjuk, hogy 
haladjunk, haladjunk, én is kivártam a soromat, nem fogok elveszni a részletekben. 
Megismétlem: gyalázatos az előterjesztés, a mohácsi vész óta nagyobbat nem ártottak az 
országnak, mint hogyha ezt el fogják fogadni.  

A zalai aprófalvas települések gyakorlatilag a teljes önkormányzatisággal együtt fel 
fognak szívódni. Az egész törvényjavaslat átgondolatlan.  

Nem is tudom, hogy hol kezdjem el. Ha az a probléma, hogy sokba kerül az 
önkormányzatok fenntartása, akkor azon lehet más módon is változtatni. Én magam ügyet 
intézve voltam úgy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában egy 
osztályon, hogy addig az ügyintéző hölgy fel sem vetette rám a tekintetét, amíg a pasziánszát 
nem játszotta le. Az ilyen munkatársat és az ilyen szervezeti felépítést meg kell szüntetni, de 
ennek nem az a módja, hogy majd az önkormányzatokat, főleg az apróbbakat megszüntetjük.  

Zala megyében van olyan város, Zalakaros, aminek a lélekszáma 1500 fő. Tehát tudok 
konkrétan olyan várost megnevezni, amelynek az önkormányzatisága meg fog szűnni. Ha 
meg kell tisztítani azoktól a feladatoktól az önkormányzatokat, amelyeket rájuk pakoltak, és 
nem volt megfelelő finanszírozási forrás, ezen is lehet változtatni. Egy ilyen 17 tagú 
bizottságnak van egy elnöke, két alelnöke. Itt is van egy szervezeti felépítés, ami szerint és 
ami mentén működik ez a kis 17 tagú szervezetünk. És akkor a települések lakóitól vesszük el 
a jogot, fosztjuk meg őket attól, hogy saját sorsukat önállóan intézzék. Az hogy majd 7 
település nem fog tudni a megfelelő határidőn belül közös önkormányzatot felállítani, abban 
biztos vagyok, mert lesznek olyan beépített emberek, akik addig fognak okoskodni, amíg ezt 
el nem érik és majd kormányhivatalnokot ültetnek a települések fejére.  

Én túl azon, hogy nem támogatom, és a pártunk sem támogatja, ezúton szeretném 
jelezni, hogy ha állíthatunk bizottsági előadót, és ez nem tudom, hogy így lesz-e a 
törvényjavaslat fontossága miatt, és nem összevont kisebbségi vélemény lesz, én szeretnék 
kisebbségi véleményt előadni a bizottság részéről mindenképpen, ha erre van jogi lehetőség. 
Nem támogatjuk. Nagyon sokat tudnék mesélni, nem most teszem meg, felháborító, hogy így 
ürítik ki a vidék Magyarországát. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Kovács képviselő úr!  
 
KOVÁCS PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Zakó képviselő úr 

hozzászólása bíztatott arra, hogy hozzászóljak. Valószínűleg nem volt még önkormányzati 
képviselő, (Zakó László: Voltam!) volt, akkor kellene tudni azt, hogy az önkormányzat meg a 
polgármesteri hivatal két külön dolog, illetve most már önkormányzati hivatal. Az 
előterjesztés, a törvény szerint minden egyes esetben van polgármester, van képviselőtestület. 
Nincs arról szó, hogy bármelyik településen megszűnne ez. Az önkormányzatiságot a lakók 
közössége alkotja, a lakók közössége megválasztja azokat az embereket, polgármestert 
képviselőket, akik őket önkormányzati ügyekben képviselik. Ettől teljesen különválik az, 
hogy polgármesteri hivatal. Az az ügyeket intézi, akár szociális, akár bármilyen ügyeket. 
Szerintem az egy ésszerű javaslat, bár nem vagyok kistelepülési polgármester, én egy 
nagyobb településnek vagyok a polgármestere, teljesen ésszerű javaslat az, hogy néhány 
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településen közös polgármesteri hivatal legyen, és ott lehessen közösen intézni az ügyeket, és 
mondjuk az egyik településről, hogyha egyfajta ügyet kell intézni, mondok egyet, például 
fakivágási ügyet vagy építési engedélyezési ügyet, azért mondjuk át kelljen menni a másik 
településre annak a kétszáz embernek, aki évente szokott ilyet. Kétszáz?! Mondjuk egy 
kistelepülésen még három olyan embernek, aki szokott ilyet intézni évente. Szerintem ez nem 
az ördögtől való. Az önkormányzatiság joga minden egyes településen élő embert, minden 
egyes települést megillet ebben az előterjesztésben. Tehát ezt, hogyha majd mond kisebbségi 
véleményt, ezt a kettőt válassza külön egymástól, mert amit az előbb elmondott az 
önkormányzatiság joga, az megvan ebben a törvényben változatlanul úgy, ahogy eddig volt. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Pál Béla képviselő úr!  
 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én azt gondolom, hogy kétségtelen 

tény, hogy az elmúlt húsz évben megérett az önkormányzati rendszer a változtatásra, tehát ezt 
nem lehet kétségbe vonni, és ebben a tekintetben mindenképpen előrelépés az, hogy 
megszületett a helyi önkormányzatokról szóló törvény. Mégis ha ezeket a mondatokat 
elmondtam, akkor mi a gondunk ezzel kapcsolatban, és mi az, ami miatt azzal fogom 
befejezni, hogy ne keltsek indokolatlan várakozást, hogy az MSZP képviselőcsoportja nem 
támogatja a törvény általános vitára való alkalmasságát. Bizonyára van számos pozitív eleme 
is és olyan, amelyet az élet is kikényszerített, ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy az a 
hatalomkoncentráció, amely az élet más területein is jellemző a kormányzásra, az megjelenik 
ebben a törvényben is a centralizációval együtt. És ez gyakran az önkormányzatiságot 
háttérbe szorítja.  

Természetesen kisebbségi vélemény elmondása kapcsán beszélek majd erről 
részletesebben is, most nem akarom az időt húzni. 

A másik, ami miatt nem támogatjuk az általános vitára való alkalmasságot, amit 
említett az előbb az előterjesztő, hogy a turizmus nem jelenik meg, csak a kerületeknél, ott is 
úgy, hogy idegenforgalom, tehát a turizmus nem jelenik meg az ellátandó feladatok körében.  

Tudom, ez a korábbiban sem volt benne, de ebben a bizottságban nagyon sokszor azt 
ösztönöztük, és arról szóltunk ellenzéki és kormánypárti képviselők, hogy milyen szükséges 
lenne az, hogy a turizmus megjelenjen az ellátandó feladatok között, hiszen egy 
önkormányzatnak, főként azoknak a településeknek az esetében, amelyek kiemelt turisztikai 
jelentőséggel bírnak, vannak jelentős feladatai ezen a területen. Nem beszélve arról, hogy az 
elmúlt 10-20 évben és ezzel kell kezdjem, hogy ebben korrekt legyek, hogy az elmúlt húsz 
évben bár sokszor mondtuk, de nem sikerült elérni azt, hogy például az idegenforgalmi 
adókból befolyó bevételeket az idegenforgalom, a turizmus céljaira fordítsák. Ezt most talán 
meg lehetne, meg lehetett volna tenni ebben a törvénytervezetben is.  

Nem folytatom tovább, a kisebbségi vélemény elmondására, amennyiben a bizottság 
támogatja, igényt tartanánk, és akkor a rendelkezésünkre álló két és fél percben alaposabban 
kifejtem az ezzel kapcsolatos véleményünket. Az általános vitára való alkalmasságot nem 
támogatjuk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Varga képviselő úr!  
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek, mert nem 

szándékoztam eredetileg szólni, hiszen Pál Béla elmondta a frakciónk álláspontját a kérdésről, 
és nyilván ez, mondjuk egy kisebb szeletét érinti a bizottságunk szakmai spektrumának. 
Természetesen olyan súlyú az előterjesztés, hogy minden politikust érint, tehát valószínűleg 
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erre 380 képviselőnek meglesz a véleménye, és szerintem rendkívül sok momentumával, a 
választópolgárok véleményével is fogunk találkozni ebben a tekintetében.  

Én csak egy momentumot mondanék el erről. Kovács Péter képviselőtársammal egy 
nagyon picit vitázva, a szakmai problémáink irányait elmondta Pál Béla, de azért van itt egy 
hitelességi deficit is ebben a kérdésben, ami vitathatatlan. Tehát ön elmondta most, ami lehet 
egy legitim vélemény, hogy bizonyos olyan hatósági ügyek lehetnek, amiben miért ne 
mehetne át a szomszéd településre vagy akár pár tíz kilométerrel odébb az adott állampolgár 
ezeket elintézni, hiszen ezek kis számú ügyek is lehetnek egyes tekintetben. Mondott itt 
építési hatósági ügyeket vagy adott esetben fakivágással kapcsolatos kérdéseket. Én úgy 
emlékszem, hogy amikor rendszerszerű javaslata volt a korábbi kormányoknak ebben a 
kérdésben, akkor azért ez a fajta gondolat, ez a fajta gondolkodásirány nem volt érzékelhető a 
Fidesz részéről. Gondolok itt olyan kérdésekre például, hogy mondjuk, amikor már a 
mobilposta szolgáltatás lépett életbe kisebb településeken, amely természetesen egyébként 
ellátta az adott igényt, félreértés ne essék, és valószínűleg racionálisabban is ellátta ezt az 
igényt, akkor erről, úgy érzem, hogy egy olyan politikai ízű vita kezdett el zajlani, amely arról 
szólt, hogy ez végképp a települések kiürítéséhez vezet, és a többi és a többi. Olyan területről 
jöttünk itt nagyon sokan a bizottságban, amely megyékben azért komolyan aprófalvas 
települések is találhatók. Ugye itt mondhatnám Zakó képviselőtársamat is, talán Zala, meg 
Borsod, amely kifejezetten ilyen tekintetben érintett. 

Azt hiszem, hogy nagyon komoly politikai károkat elszenvedve, ameddig ezekben az 
ügyekben el lehetett menni, addig elmentek a korábbi kormányok, és azt hiszem, hogy ez túl 
van azon már, és ráadásul, mivel a kampányban erről ilyen módon nem esett szó, ez megint 
felveti a felhatalmazásnélküliség kérdését. Szerintem erről fog szólni még ez a vita, és ezen ne 
lepődjenek meg kormánypárti képviselőtársaim, mert valóban azt gondolom, hogy azzal a 
társadalompolitikával komplexen, ami nyilvánvalóan a kistelepülések egyébként 
elszegényedő lakosságát sújtja elsősorban, meg ezzel az önkormányzati politikával 
egyetemben egyik pillanatról a másikra, gyakorlatilag még az a minimális megtartóképesség 
is meg fog szűnni bizonyos területeken Magyarországon. Az meg természetes, hogy az 
önkormányzatiságnak, az önkormányzáshoz való jognak már a megyék vagyonátadásánál 
elkezdődött a csorbítása, több momentumban tetten érhető ez a történet. Ott is lefolytattuk 
ezeket a vitákat, ezért ezt nem akarom kinyitni, csak azt akarom mondani, hogy ezen a 
kérdésen ne lepődjenek meg, és azt hiszem, hogy itt ez egy komoly és húsba vágó kérdés lesz 
majd a kormánypárti képviselőknél is. Nyilván, mivel a sarkalatos törvényeket ki akarják 
nyitni az új alaptörvény kapcsán, ezért ez persze várható volt, hogy bejön egy ilyen történet, 
én kapacitálnám önöket arra, mert számunkra természetesen ebben a formában abszolút 
elfogadhatatlan a javaslat, kapacitálnám önöket arra, hogy azért beszélgetve az emberekkel, 
próbálják valahogy olyan mederben tartani ezt az előterjesztést, ami legalább közelít azokhoz 
az elvárásokhoz, amelyek ennek kapcsán vannak az emberekben. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Hadházy képviselő úr!  
 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Azt 

gondolom, hogy valóban eltelt több mint húsz esztendő az 1990. évi LXV. törvény hatályba 
lépése óta, több mint 21 esztendő, és számos tapasztalat halmozódott fel. Bár az is igaz, hogy 
nagyon sokat változott szépen apránként a törvény szövege és szellemisége, de ki kell emelni, 
hogy vannak olyan elemei a régi törvénynek, a jelenleg hatályos törvénynek, amelyek 
pozitívak, és vannak olyan elemei amelyekről kiderült idő közben, hogy érdemes újragondolni 
ezeket a kérdéseket.  

Én azt gondolom, hogy először az állam feladatát kell meghatározni, és abból 
kiindulva pedig el kell dönteni azt, hogy az állam ezeket a feladatokat milyen szinten kívánja, 
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és tudja ellátni a leghatékonyabban. Nem költséghatékonyságról beszélek, hanem a legjobb 
hatékonyságról.  

Kiderült az, véleményem szerint, hogy az önkormányzati szféra bizonyos kérdéseket 
nagyon jól kezelt, nagyon jól látott el, és vannak olyan feladatok, amelyeket rossz 
hatékonysággal látott el. Most nem kívánom azt kiemelni, hogy főként a kistelepüléseken, de 
azért a nagytelepüléseken is jól látható mondjuk egy bizonyos körnek a baráti köre, a 
rokonsága, a nem tudom, mije a hivatalokban, az intézményeknél, meg nem tudom, hol, 
amely jelentős mértékben torzította a döntéshozatalt, annak a végrehajtását is, és ez bizony a 
hatékonyság rovására ment. Azt gondolom, hogy az újragondolásra mindenképpen megérett 
az idő. 

A másik amit szeretnék kiemelni, az az, hogy az önkormányzatok pénzügyi, gazdasági 
helyzete a kritikus szintet elérte. Elképesztő feszültségek láthatók a gazdálkodásban, és ez is 
jelentős mértékben a feladat nem pontos meghatározására vezethető vissza, illetve arra, hogy 
bizonyos esetekben a túlélésre játszanak az önkormányzatok, és olyan döntéseket hoznak, 
amelyek a középtávú jövőt és a hosszabb távú jövőt igen kedvezőtlenül érintik. Azt 
gondolom, hogy a gazdálkodásban egy igen jelentős szigorítás szükséges.  

Az is egyértelmű, hogy az önkormányzatok feladatkörét újra kell gondolni, és a 
kötelezően ellátandó feladatok körét jelentős mértékben csökkenteni kell, és az önként vállalt 
feladatok körét pedig szabályozni kell, hogy csak olyan feladatot vállalhat a jövőben az 
önkormányzat, amit képes ellátni. És ehhez megfelelő kontroll is szükséges, tehát egy 2000 
lélekszám alatti település ne akarjon mondjuk gyámügyi feladatokat ellátni, mert lehet, hogy 
meghaladja a képességeit. Meg kell nézni, nemcsak a lélekszámot, hanem a település 
gazdasági képességét is, gazdasági erejét, hogy vajon rendelkezik-e olyan, elsősorban helyi 
bevételekkel, amelyek az úgymond önként vállalt feladatok ellátását biztosítják, és hogyha ez 
látható és biztonságos, akkor hajrá, előre és a kormányzat is támogatni fogja ezt, viszont, 
hogyha kiderül menet közben, hogy ez a feladatellátás meghaladja az erejét, akkor viszont 
újra kell gondolni, és erről az önként vállalt feladatról a jövőben az önkormányzatnak le kell 
mondania. 

Most a bizottság területét érintő két kérdés, a sport és a turizmus kérdése. A sport 
kérdése szabályozásra kerül, az igazából benne van az Ötv.-tervezetben, azzal lehet 
foglalkozni és kell is majd foglalkoznunk, hogy hogyan tudjuk ezt a folyamatot erősíteni, de 
ami igazán izgalmas kérdés, az a turizmus területén látható, és Pál Béla képviselőtársam is 
említette, hogy bizony az idegenforgalmi adó kérdése eddig rendezetlenséget mutatott, 
pontosabban annak a felhasználása, és a törvényváltozástól joggal elvárja, hogy ezek a 
kérdések is rendezésre kerüljenek. Itt azért egy apró megjegyzést teszek, mint ahogy az 
előterjesztőtől hallottuk is, hogy az önkormányzat bevételeit biztosító helyiadótörvény egy 
külön törvény lesz, és azokban a kérdésekben kell majd ezt a kérdést is rendezni, hogy ha 
idegenforgalmiadó-bevétele lesz, akkor majd esetleg akkor lesz jogosult kiegészítő 
támogatásra az önkormányzat, hogyha bizonyítottan és garanciával azt a turizmus 
fejlesztésére fogja fordítani. Egyébként ezt várjuk el majd a turizmustörvény szellemétől is, 
amely reményeink szerint még ebben az esztendőben a parlament asztalára fog kerülni. 
Ezeket a kérdéseket tartottam fontosnak kiemelni. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Varga képviselő úr másodszor. 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Elnézést, hogy még egyszer szólok, igyekszem rövid 

lenni. Szóval nem értették, hogy miért mondtam az előzőt, és szeretném lepontosítani ezt a 
dolgot. Én úgy gondolom, hogy az önkormányzatiság is egy olyan terület volt az előző 
ciklusokban, amelyben reform értékű szándékai voltak a kormánynak. Ezeknek egy részét 
sikerült megvalósítani, de nyilván átfogó reformra nem kerülhetett sor, mivel ez egy 
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kétharmados terület, és úgy érzékeltük, az a gyakorlat ebben, hogy elzárkóztak önök a közös 
gondolkodástól e tekintetben. Most meg úgy érzékelem, hogy egy olyan irányba mennek el a 
kétharmados felhatalmazással, ami ellentétes azzal, amit mondtak. Ezt csak azért mondom, 
mert nagyon komoly politikai károkat szenvedtünk mi el például azért, mert bizonyos 
kérdéseket kistelepülése esetében az önkormányzatiság rendszerében felnyitottunk. Ebben 
próbáltunk menni. Szerintem, ha a választási eredményeket végignézzük, lemodellezzük, ez 
látszik ebben a történetben. Tehát, hogy az aprófalvas helyzet, a településeknek a politikai 
konstelláció és a nagyobb települések politikai konstellációi közötti különbség tekintetében. 
Csak azt akarom mondani, hogy ez a folyamat, ez az irány nagyon komoly ellenérzéseket fog 
szülni aprófalvas településeken. Tehát ebből komoly problémák lesznek, és akkor most meg 
már húsz évről egy kicsit, ugye 24 lesz a ciklus végére, azért érzem ezt problémának még, 
mert lehet, hogy kétharmaduk van, de ez egy adott ciklusra szól, és ahogy látom itt a 
folyamatokat, közben már, elnézést, hogy kitérek a forintárfolyamra is, de hát azért a 
gazdaság helyzete elég instabil. Ilyenkor meg a politikai preferenciák is kőkeményen szoktak 
változni, de hát mondjuk nem fog létrejönni egy olyan rendszerszerű reformja az 
önkormányzati világnak, amit magukénak fognak érezni az emberek, én ettől félek. A kis 
faluban is, a közép méretű városban meg Budapesten nem fog létrejönni egy olyan 
konstelláció, amire azt fogják mondani az emberek, hogy ez igen, tényleg. Tehát – bocsánat, 
hogy ezt mondom – a balfékségek, amik, mindenki tudja, hogy olyan hivatali ügyintézési idők 
vannak például az országban, a bürokráciának eddig minden kormány hadüzenetet írt, de azt 
hiszem, hogy ilyen célok is motiválhatják valószínűleg önöket, csak ez össze fog mosódni egy 
halom olyan folyamattal, ami az egésznek az ellehetetlenülését okozza. Én ettől félek, és egy 
olyan rendszer fog létrejönni, hogy az emberek azt mondják, hogy kérem, én ezt nem akartam 
így ebben a formában. Ez szerintem önöknek sem az érdeke, de nyilván, mivel önök fognak 
beadni olyan módosítókat, amiket vélhetően támogathat majd a kormány, ezért arra kérem 
önöket, hogy ezeket a dolgokat gondolják újra. Most én politikai értelemben hátra is 
dőlhetnék, és nem foglalkoznék a dologgal, csak azt szeretném, hogy olyan dolgok jöjjenek 
létre ebben az országban, amelyek valamelyest időtállóak. Nem fogok többet szólni, most már 
bármi lesz, elnézést.  

 
ELNÖK: Tessék, Zakó László! 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Csak egy mondatot szeretnék. Kovács Péter polgármester 

úr, így szólítom, mondatára reagálnék. Voltam négy évig önkormányzati képviselő, ön most 
képzelje magát egy olyan kerület élére, ami mondjuk, egész Budapesten kétezer lélekszámnál 
kisebb lenne. Ön ül a testületi ülésen, meglehetősen kis létszámú testület élén, és hoznak egy 
helyi rendeletet, amelyet majd valahol, a második kerületben felállított önkormányzati 
hivatalnak kellene végrehajtania. Tehát ez mi, ha nem az önök kerületének, önrendelkezési 
jogának valamilyen szintű sérülése? Merthogy ön már közvetlenül nem fog hatalmat vagy 
irányítást gyakorolni a második kerületben, hét másik kerület által közösen létrehozott hivatal 
munkája fölött. Köszönöm. (Kovács Péter: Épp ez a lényege az önkormányzatiságnak.)  

 
ELNÖK: Maradjunk egy egyenes vonalon. Hadd mondjak néhány gondolatot én is 

hozzá, mert azt gondolom, hogy azon nem lehet vitatkozni, hogy talán az egyik legnagyobb 
feszültséget hozza ez a törvény. Ezt be kell látnunk, nyilván ezt érzi a minisztérium is, nyilván 
érezzük mi is. Hiszen sokan úgy gondolják, hogy érdeksérelem lesz, és értékek fognak 
elveszni. De azt nagyon-nagyon komolyan tessék végiggondolni, hogy a legnagyobb érték, 
ami elveszett, az az, hogy a települések jelentős részei, főleg a kistelepülések 
működésképtelenné váltak. És igazából lehet sok mindent mondani, de akkor, amikor a 
közszolgáltatásaikat, mondjuk az óvodaellátástól, vagy nem tudom, honnan kezdjem, nem 
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tudják megoldani, mert nincsen forrásuk, akkor valamit tenni kell, mert az egészet lehet 
összedönteni. Az egészet. Én azt hiszem, hogy az a cél és irány, ami a törvényből szerintem 
nagyon komolyan kilátszik, hogy tessék meghatározni konkrétan az állam feladatait, és a 
hozzátartozó finanszírozást, ez egy nagyon komoly kérdés, és az önkormányzatok feladatait 
és a hozzá kapcsolódó finanszírozást. Ennek meg kell történnie, mert ha nem történik meg, 
akkor felborul az egész. Ebben egyetértek. De az alaptétel, hogy az önkormányzatiság 
megmaradhasson, csak egy kicsit fordítva gondolom, akkor fog megmaradni az 
önkormányzatiság, ha az önkormányzatokban dolgozók, akár polgármester, testületek vagy 
körjegyzőség, mindegy, pontosan tudja, hogy mi a feladata és arra milyen forrásai vannak. A 
mostani világban, az én tájékozottságom erről szól, Szolnok térsége, a kistelepülések örülnek 
annak, hogy leveszi a vállukról a feladatot a mostani törvény. Annak nem örülnek egyébként, 
főleg, amikor háromezer lélekszámú település volt, hogy valóban mit fognak kezdeni a 
kisebbek magukkal. A kétezer, mondjuk az elfogadható kategória. Igaz, 1500-ban 
gondolkodtak a kistelepülések, de Zala megyét nem segíthette volna, mert ott Zala megyében 
1500-as település alig van, sőt szerintem nem is nagyon. Tehát olyan 800-900 már nagy 
lélekszámú. Egy.  

Kettő. Azt gondolom, hogy tényleg túlaprózott a mi önkormányzati 
településszerkezetünk. Ez nem jó, nem tartható, és ezt, azt gondolom, Varga képviselő úr, 
mindnyájan megállapítottuk. Én emlékszem a másik Varga képviselő úrra, akit Mihálynak 
hívnak, mikor egyszer elmondta ezt, hogy önök úgy mentek neki, hogy nagyon, politikai 
okból természetesen, tessék rá emlékezni, annak, hogy hogy mondott ilyet, hogy sok a 3200 
település. Pedig, ha belegondolunk, tényleg sok a 3200 település. De tényleg sok! 
Finanszírozás tekintetében. Önkormányzatiság tekintetében meg ez a bevált rendszer, mert ezt 
megszokták az emberek, és azt gondolom, hogy valahol itt kell keresni középutat. 

A másik, hogy nekem nagy bajom a törvény preambulumával van, én ezt önöknek 
mondom, itt is elmondom. Tehát, hogy ha egy preambulumban van egy ilyen kifejezés, hogy 
az önkormányzatiság jó gyakorlatának kialakítására születik ez a törvény, ez arról szól, hogy 
eddig rossz volt. Nekem erről szól. Én ezt a gondolatmenetet szeretném, hogyha 
kiküszöbölnénk, mert ez arról szól, hogy az önkormányzat a felelős majdnem mindenért, ami 
az országban történt, pedig ez nem igaz. Az önkormányzatok erőn felül dolgoztak, tettek, és 
történelemóráról már beszéltünk, a mohácsi vészről, ha Szapolyai János szeretett volna 
közbeavatkozni, és lemegy 40 ezer katonájával, akkor lehet, hogy nincs mohácsi vész. Tehát 
van összefogás. Most is valami hasonlóra lenne szükség, de majd beszélünk a későbbiekben. 
De a másik történelmi tény: ezermilliárd forintot sikerült kivenni az önkormányzati 
rendszerből úgy, hogy feladatot nem sikerült elvenni az ezermilliárd forint mértékében. Most 
1400 milliárd forint az önkormányzatok adósságállománya, vagy 1360, mindegy, valahogy 
így, de őrült tételről van szó. Őrült tételről van szó! És ezt a problémát egy kormányzati 
politika okozta, és hogyha az önkormányzatokat gondoljuk megőrizni, akkor gondoljunk bele 
abba, hogy ezermilliárd forintot kivenni az önkormányzati rendszerből, nem annak a 
tönkretételéről szól? Burkoltan nem arról szól, hogy önkormányzatok, haljatok meg!? Ez arról 
szól, és ezt pontosan tudta mindenki, hogyha ennyi pénz kijön, és ottmaradnak a feladatok, 
előbb-utóbb felborul a rendszer. Mert mit csináltak az önkormányzatok? Értékesítették a 
vagyonukat, ameddig volt. A válságban már vagyonértékesítés sem lehet, nem tudunk eladni 
semmit. Hiteleket vettek fel, kötvényeket bocsátottak ki. Próbáltak életben maradni. Önök is 
tudják, az állami kötelező feladatok finanszírozása most már ötven százalék alá ment az 
állami részben. Nekem Szolnokon hárommilliárd forintba kerül évente a kötelező állami 
feladatok finanszírozása. És ez így volt 8 éven keresztül. Hát előbb-utóbb kivéreznek az 
önkormányzatok ilyen értelemben.  

Van egy-két komoly és nagy mint Győr, Sopron, Kecskemét, aki ezt bírja. De nagyon 
kevés önkormányzat tud saját bevételt teremteni. Na aztán ennek a törvénynek ez egy másik 
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része, a saját bevétel kérdése. Mert ugye úgy van megfogalmazva, a kötelezően ellátott 
feladatok után, ha az megtörtént, a saját feladatokat el lehet látni, és lehet finanszírozni. Ezt 
egyszer ki kell mondani, hogy mi is ez pontosan, mert ebből tényleg következhet az, hogy 
nem marad saját feladata az önkormányzatnak. A feltételes módot használom nyilván ebben a 
kérdésben. Komoly kérdés az oktatás, ezen van a legtöbb vita, hogy ki a jó gazdája az oktatási 
rendszernek. Nyilván majd a köznevelési törvénynek kell pontosan tartalmazni. Hogyan lehet 
visszaszerződni az oktatási intézményekre, magára a feladat ellátására. Azt gondolom, fontos. 

A hitelfelvétel kérdése. Ha benne marad, hogy a saját bevétel ötven százaléka 
mértékéig vehet fel hitelt, utána a kormány engedélyezi, megint lehetetlenné válnak az 
önkormányzatok. Tehát azt gondolom, hogy vannak benne olyan kérdések, amelyek nagyon 
fontosak, de a legfontosabb nekem a kormányhivatalok szerepe. A kormányhivatalok valóban 
fontosak, nálunk ez még jól is működik a mi megyénkben, de fontos, hogy a kormányhivatal 
ne túlterjeszkedjen, hanem segítően tudjon ebbe a dologba beavatkozni. Nyilván ez személyi 
kérdés is, de szabályozási kérdés is. Tehát az azért nem jó, hogy amikor megteszi a bírósági 
vizsgálatra a véleményét egy kormányhivatal, abban a pillanatban beavatkozhat. Meg sem 
várja a bíróság véleményét. Ez hamarabb történik meg, mint kellene. Tehát én azt gondolom, 
hogy ezt végig kell gondolni. De az igaz, Hadházy Sándorral egyetértve: nagyon komoly 
ellenőrzésre van szükség az önkormányzatoknál, mert önmaguktól nem fogják tudni betartani 
a szabályokat. Valakinek ebben segíteni kell neki.  

Úgyhogy még egyszer mondom: nagyon komoly feszültséget okoz valóban ez a 
törvény, de ahogy haladunk benne, biztos vagyok, hogy meg tudjuk oldani a kérdést úgy, 
hogy az önkormányzatiság megmaradjon, mert még egyszer mondom: az az 
önkormányzatiság, amelynek nincsen forrása a működésére, az nem önkormányzat. Az nem. 
És idáig sikerült eljutni, és ezt akarják önök megoldani, ahogy én hallom és látom. Szilágyi 
képviselő úr!  

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Nagyon rövid megjegyzést szeretnék mondani, ha 

már a mai nap folyamán Kovács képviselő úr szájából elhangzott az, hogy egy jogos ellenzéki 
kérést, hogy megnézzük a módosító javaslatokat, át tudjuk olvasni, bohóckodásnak 
minősítette, akkor hadd jegyezzem meg, hogy nem kellene azon megsértődnie, hogyha az 
ellenzék mondjuk kifogásokat emel egy-egy törvénytervezet alapján. Főleg akkor nem, 
hogyha ennek a törvénytervezetnek megnézzük az előéletét, és esetleg ön is utána kérdez, 
mert én tudom, pedig nem vagyok az ön frakciójában, hogy mekkora harcok dúltak a 
Fideszen belül is ezzel a törvénnyel kapcsolatban. Tudok olyan polgármesterekről, még 
fővárosi, kerületi polgármesterről is, aki erőteljesen vitatkozott ezen a törvényen, ellene ment, 
és ez jó is, hiszen így kellene működnie egyébként mindennek, tehát nem fehér vagy fekete ez 
a törvény. Természetesen mindenki a saját szemszögéből adódóan képviseli az érdekeit, tehát 
nem kellene azon megsértődni, hogyha esetleg az ellenzéki képviselők bírálják ezt a törvényt, 
mert lehet, hogy ez inkább a bohóckodás kategóriája. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Még mielőtt Kovács képviselő úrnak megadnám a szót, szóval én nem érzem 

egyik képviselőtársamon sem, hogy megsértődik. Én azt érzem minden képviselőtársunkon, 
hogy a véleményét elmondja, egyébként jobbító szándékkal, kivéve, hogyha olyan politikai 
szándékok vannak mögötte, mindenkire vonatkoztatom, amit természetesen nem akar 
elmondani csak úgy, a plénum előtt. De a jobbító szándék 98 százaléka a hozzászólásoknak. 
Az, hogy személyeskedésbe elmegy, az engem is zavar, de én nem gondolom, hogy ez olyan 
jelentőségű lenne, ami mondjuk a véres kardot körbecitálná az országban. De Kovács 
képviselő urat nem akarom megvédeni, mert nincs rá szüksége szerintem, de azt gondolom, 
hogy ön is pontosan tudja, hogy a Fidesz-frakción belül jellemzően temérdek vita van, éles 
viták vannak, de ezeket mi nem szoktuk kiengedni a frakción belülről. Azért, mert úgy 
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gondoljuk, hogy a Fidesz-frakció véleménye az egy egységes vélemény. És nem azt szoktuk 
tenni, hogy körberohangászunk az országban, aztán elmondunk ilyen-olyan-amolyan 
véleményeket, hogy aztán utána abból háborúkat indítsunk el, hanem egységes véleményt 
alakítunk ki, és odaállunk a kormány mögé, aki egyébként sokszor meghallgatja, sőt 
megváltoztatja a véleményét a frakció javaslata alapján. De ezt csak úgy egy kis belső 
titokként szerettem volna elmondani. De ha Kovács képviselő úr szeretne még valami 
védőbeszédet mondani, nyugodtan tegye meg. Természetesen. 

 
KOVÁCS PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nem védőbeszédet 

mondanék, hanem valószínűleg akkor félreértették, amit én mondtam, Jobbikos 
képviselőtársaim. Én jobbító szándékkal mondtam azt, mert én is tapasztalom 
polgármesterként, hogy polgármestertársaim is összekeverik azt, hogy van önkormányzat meg 
van polgármesteri hivatal. A kettő nem ugyanaz. A polgármesternek kvázi jogilag semmi 
köze a polgármesteri hivatalhoz, a jegyző irányítja. Hát az lenne a legnagyobb szemtelenség 
vagy törvénytelenség, ha egy polgármester megmondaná mondjuk egy építéshatósági 
ügyintézőnek, hogy akkor milyen döntést hozzon, hogy engedélyezze-e ezt az építkezést vagy 
sem. Erre próbáltam rávilágítani, mert nem tudtam, hogy képviselő úr volt-e képviselő, 
mondta, hogy volt, én elfogadom önnek azt a véleményét, hogy ön úgy gondolja, hogy 
mondjuk a XVI. kerületben hozott jogszabályt a II. kerületben kellene betartatni a XVI. 
kerületi emberekkel, akkor ez vélhetően problémát jelentene. Én kistelepülésen nem látom ezt 
a problémát, de ez közöttünk szakmai vita, nincs semmiféle probléma. Én nem mondtam 
olyat, hogy ne mondják el a véleményüket, mindösszesen annyit szerettem volna hozzátenni, 
hogy próbáljuk ezt megkülönböztetni. Önök azt mondták, ismerik ezt a különbséget, én ezt 
elfogadom. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Szerintem így rendbe tettük ezt a dolgot, jó? Úgyhogy főosztályvezető 

asszony, tessék parancsolni.  

Farkasné dr. Gasparics Emese reagálása 

FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen a 
válaszadás jogát. Én ezek után nem is mennék bele a törvény minősítésébe, amit itt a 
képviselő úr megtett, de azért azt akkor mégis hadd mondjam el, nem olyan általános módon, 
ahogyan a bevezető néhány mondat szólt, hanem valóban az, hogy minden célunk és 
elképzelésünk és szándékunk a törvény szövegezésében, de koncepciójában és 
megalkotásában pontosan arra irányult, hogy az önkormányzatiság lehető legalapvetőbb 
megtartásával szervezzük újjá, és biztosítsuk azokat a lehetőségeket a települések lakóinak, az 
önfenntartásra, az öngondoskodásra, a köz ügyeinek az intézésére, ezért minden településen, 
amely ma Magyarországon létezik, megmarad az önkormányzat, választott tisztségviselőkkel 
és polgármesterrel, a polgármester szerepének erősítésével, amelynek a részletei szintén 
benne vannak a törvényben.  

Valóban igaz, és köszönöm Hadházy képviselő úrnak, hogy megerősítette azt, hogy az 
államnak kellett újragondolnia, hogy mik azok a feladatok, amelyekben eddig is olyan 
mértékű segítséget nyújtott az önkormányzatoknak, hogy gyakorlatilag ő finanszírozta, és ő 
biztosította egy közbeiktatott rendszer keretén belül az ellátást, és most az történik, hogy az 
állam ezeket a feladatokat közvetlenül magához vonja, így kerül sor az önkormányzati 
szükségletek és az önkormányzati rendszerbe illeszthető feladatok, illetve az államigazgatási 
feladatok szétválasztására. Praktikusan a hatósági ügyeknek nevezhető feladatok 
szétválasztására, amelyek egy járási szintű vagy kormányhivatali rendszerben kerülnek 
megszervezésre. De hogy a településeken ez ne jelentsen gondot, ennek azért a megfelelő 
feltételeit megteremtettük, hiszen már az önkormányzatok a jelenlegi rendszerben is 
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kidolgozták, tehát, ahol működnek okmányirodák, azok nem fognak megszűnni. 
Építéshatósági jogkör ma sem minden településen van például, tehát igazából nem egészen 
értjük ezeket a kritikákat.  

Zakó képviselő úr, engedje meg, hogy visszautasítsam a zalai kistelepülésekkel 
kapcsolatosan a közös hivatalok ügyét, hiszen a paragrafus eleve úgy szól, hogy a városok 
minden körülmények között önálló hivatalt fognak fenntartani, függetlenül az ellátott 
lakosságszámtól. És valóban, azok a kistelepülések, amelyeknek most már a hatósági, 
államigazgatási ügyektől megtisztítottan a testületei kifejezetten koncentrálni tudnak az 
önkormányzat által ellátandó feladatokra, annak a kiszolgálására indokolatlan fenntartani 
önálló hivatalt, ezért került sor tulajdonképpen a körjegyzőségi rendszer pozitív tapasztalatait 
felhasználva a közös hivataloknak a kialakítására. 

Természetesen az önkormányzatoknak lesz a felelőssége éppen az öngondoskodás, 
önfenntartás jogán és lehetőségén belül, hogy mondjuk a közös hivatalhoz való eljutásban, a 
közösségi közlekedés szabályainak meghatározásában sokkal nagyobb szerepet vállaljanak 
mint eddig, és ne passzivitást mutassanak. A törvény bizonyos értelemben ezeknek a 
lehetőségeknek a kihasználását is biztosítja az önkormányzatok számára. Illetve 
megpróbáltuk, hogy most már ne ilyen eltartott módon viselkedjenek a településeken, mert 
azért riasztóak azok a számadatok, hogy az ebben az évben rendelkezésre álló önhikiben több 
mint 2000 önkormányzat pályázott, és lehetetlen, tehát 400 milliós költségvetési főösszegből 
150 milliót kért, volt ilyen település, 700 fő lakossal. Akkor indokolatlan az önállóságot 
követelni, hogyha ennyire a gazdálkodási lehetőségeiket nem tudják megteremteni, úgyhogy 
emiatt próbáltuk meg azokat a feladatokat összeszedni, és úgymond kötelezővé tenni, tehát az 
önkormányzatok által ellátandó körbe vonni, amelyek valóban a települési igényeket, a 
településfejlesztést, üzemeltetést, a lakosság gondjait vállalják föl, és elkülöníteni ilyen 
szempontból az állami rendszert. Természetesen egyébként a településeken az informatikai 
rendszer, az állami kormányzati informatikai rendszer kiépülésével nem arról van szó, hogy 
megszűnne a kapcsolat a hivatali ügyintézésben, és el kellene utaznia, mert lesznek 
kormányablakok az informatikai rendszerben, el fogják tudni intézni az állampolgárok az 
ügyeiket.  

Az, hogy 2000 fő vagy 3000 fő vagy ennél optimálisabb szám, ebben számítunk 
tulajdonképpen minden képviselő segítségére, javaslatára, hiszen az érdekszövetségekkel meg 
a pártokkal lefolytatott egyeztetés alapján került ez a optimálisnak még nem tekinthető szám 
kialakításra. Tehát ebben kérjük, hogy legyenek segítségünkre, hogy mi lehet az a 
településnagyság, amiben a nagyon elaprózott településszerkezetben, de a gazdasági és egyéb 
eszközök kihasználását megfelelően biztosítani tudja a lakosság igényeinek megfelelően az 
önkormányzati rendszer egésze.  

Pál képviselő úr javaslatára visszatérve, a turizmus egy nagyon sajátos ágazat ilyen 
szempontból. Nagyon sok egyéb feladatban jelentkezik. Mi ezt nem tudtuk jobban 
megjeleníteni, éppen azért, mert hogy a helyi adottságok annyira eltérőek az ország 
különböző településein, hogy az úgymond kötelezően ellátandó feladatok köre ilyen 
szempontból, amelyhez a finanszírozást és a saját bevételt biztosítani kell, az annyira 
különböző, hogy ezért nem került nevesítésre a turizmus ágazata. Amennyiben ezt megfelelő 
módon beilleszthetőnek tartják a rendszerbe, a módosító javaslataikat köszönettel vesszük. 

Én a többi felszólalóra nem kívánnék reagálni, tekintve, hogy azok inkább politikai 
tartalmúak. Kérném, hogy elnök úr akkor inkább az általános vitára való alkalmasságot 
szavaztassa meg.  

 
ELNÖK: Köszönöm, hogy meg tetszik előlegezni nekem ezt a lehetőséget. Rögtön. 

(Derültség.) Ellenben azt hadd kérjem Pál Béla képviselő úr hozzászólása kapcsán, hogy ha a 
kerületeknél meg vannak fogalmazva feladatok, mondjuk akár idegenforgalmi feladatok vagy 
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kerületi sport- és szabadidősport-támogatás, az nem baj, hogyha a helyi önkormányzatnál is 
megjelenik ugyanaz. Főleg azért, mert a megyei városok vagy volt megyei jogú városok és a 
kerületek körülbelül hasonló feladatrendszert látnak el. Tehát, hogyha ezt lehet így 
párhuzamba hozni, én azt megköszönném. Szerintem ez mindannyiunknak jó lenne. Én csak 
ennyivel egészíteném ki a szavazás előtt, hogyha meg tetszik engedni, és akkor szavaznánk.  

Határozathozatal 

Aki általános vitára alkalmasnak tartja, az legyen szíves felemelni a kezét. (Szavazás.) 
12. Aki nem? (Szavazás.) 4. A bizottság előadója az alelnöke lesz, a kisebbségi véleményt Pál 
Béla képviselőtársunk és Zakó László megosztva megteszik. Aki ezekkel a javaslatokkal 
egyetért, emelje fel a kezét. (Szavazás.) A bizottság egyetért az előadókkal is. Köszönjük a 
segítséget főosztályvezető asszonynak.  

Egyebek 

Egyebek? Szilágyi képviselő úr szeretne a Puskás Stadionról beszélni az egyebekben. 
Nem szeretne? Nem. Akkor köszönöm a hatékony együttműködést és munkát.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 24 perc) 

 
 

Szalay Ferenc 
Bánki Erik  

a bizottság alelnöke a bizottság elnöke 
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