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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 15 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SZALAY FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Köszöntöm meghívóinkat, akik vendégül látnak itt minket a Sportok Házában. Azt 
gondolom, hogy jó, hogyha ezt a létesítményt, intézményt megtekintik képviselőtársaim, ahol 
rengetegen dolgoznak, rengeteg sportág éli itt az életét. A mai munkánk, nyilván azért 
vagyunk itt, a sportról szól, az utánpótlás-nevelés helyzetéről hallunk majd beszámolót. Deák 
György urat köszöntöm már előre, aki a diáksportról fog nekünk tájékoztatót adni. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy mindenki előtt ott van-e a napirendi sor, mindenki 
tudja-e, hogy miről beszélünk ma, illetve van-e kiegészítenivaló, módosító javaslat a 
napirendi sorhoz. (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor én azt javaslom, hogy a 3-as és a 4-es 
napirendi pontok cseréljenek helyet, tehát a 3-as legyen az utánpótlás és 4-es a diáksport 
helyzetéről szóló tájékoztató. Aki egyetért ezzel a módosítással, és elfogadja a napirendi sort, 
emelje fel a kezét, legyen szíves. (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk a napirendi 
előterjesztést.  

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

Az első napirendünkre térünk rá, a költségvetéshez kapcsolódó módosító javaslatok 
kérdéskörére. Ahogy szoktuk, végigmegyünk a módosító pontokat. Koleszár Katalin 
főosztályvezető-helyettes asszony segít nekünk. Köszöntöm önt, hogy itt van velünk. Úgy 
lesz, hogy én kérdezem öntől az ajánlási pontról való véleményt, aztán mondjuk tovább mi a 
miénket. A 256/1-es ajánlási pontról kérdezem. 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. 

Előzetesen szeretném jelezni, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, illetve a 
Nemzetgazdasági Minisztérium egyeztetett álláspontját tudom mondani. Ezt az ajánlási pontot 
nem támogatjuk.  

 
ELNÖK: Sáringer-Kenyeres képviselőtársunk nyújtotta be. Tehát a kormány nem 

támogatja. Kérdés, vélemény? Képviselő úr! (Jelzésre.)  
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Miért? Csak ennyit kérdeznék.  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Forráslába miatt nem 

támogatjuk, a bevételi oldal növelése teremtené meg a forrást ehhez az indítványhoz, és ezt a 
forrást nem támogatjuk.  

 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Rosszul értettem az indoklást, most nem is tudom, de a 

képviselő úr, aki beterjesztette, nem nevezte meg a forrását, vagy pedig nincs erre pénze a 
költségvetésnek. Ezt nem értettem. Mert ha a turisztikai övezetek szúnyogirtásáról van szó, 
akkor nincs az a pénz, ami meg nem érné a szúnyog irtását, mert a Balatonról most már 
tömegesen szoknak le azok, akik egyszerűen nem bírják elviselni a szúnyoginváziót, de lehet, 
hogy rosszul értettem az ön válaszát az előbb.  

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Az indítvány 

megjelölte a forrást, áfanövelés lenne a forrása, csak az indítvány nem indokolja azt, hogy az 
áfa növelését milyen módon érné el, ezért ez egy, számunkra nem értelmezhető forrás ilyen 
módon. Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm. Egyéb kérdés, vélemény? Képviselő úr! 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Bocsánat, ennél százszorosan nagyobb összegek 

vonatkozásában a saját bizottságunk adott be bizottsági módosítót, aminek a fedezete az 
áfabevételt nevesítette, hát ott sem volt arról szó, hogy azt miből gondolják. Tehát egyik 
esetben elfogadható, a másik esetben nem? Ez így érdekes.  

 
ELNÖK: Valószínű, azért tette, mert van, amiről úgy gondolta, hogy fontosabb, van, 

amiről úgy, hogy kevésbé fontos. A szúnyoggyérítésre, szúnyogirtásra egyébként a települési 
önkormányzatok is fordítanak forrást, tehát nyilván ettől még lesz szúnyoggyérítés, hogy nem 
feltétlen lesz annyi állami forrás mint eddig. 

A bizottság véleményét kérdezem. Ki az, aki elfogadja? (Szavazás.) 4. Ki nem fogadja 
el? (Szavazás.) 12. Az egyharmad sem támogatta. 

A 421/1-es ajánlási pont, Bánki Erik elnök úr javaslata.  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja az 

előterjesztő.  
 
ELNÖK: Miért nem támogatja?  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A mértéke miatt.  
 
ELNÖK: Oké. Ettől még azt javaslom, hogy támogassa a bizottság. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag támogattuk. 
A 421/2-es Pál Béla és Horváth András képviselőtársunk javaslata.  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja az 

előterjesztő.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 4. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12. A 

bizottság egyharmada sem támogatja. (Horváth András Tibor: De biztos, ami biztos, be lett 
adva.) Igen, jobb ez így.  

A 423/6. dr. Varga László képviselőtársunk javaslata.  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott.  
 
ELNÖK: Kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) Aki támogatja? (Szavazás.) 2. Aki 

nem támogatja? (Szavazás.) 12. Aki tartózkodik? (Szavazás.) 2. Egyharmad sem támogatta.  
Az 595/1-es Lukács Zoltán képviselőtársunk javaslata.  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja az 

előterjesztő.  
 
ELNÖK: Kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) Aki támogatja? (Szavazás.) 2. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodott? (Szavazás.) 2. Egyharmad sem támogatja. 
Az 595/2-es? Varga László képviselőtársunk javaslata.  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
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ELNÖK: Kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) Ez a kazincbarcikai stadion 
fejlesztése. Aki támogatja? (Szavazás.) 4. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 12. Egyharmad sem 
támogatja.  

Az 595/3. Juhász Ferenc, Veres János és Tukacs István javaslata.  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) Aki támogatja? (Szavazás.) 4. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12. Egyharmad sem támogatja. 
A 295/4-es dr. Szekeres Imre képviselőtársunk javaslata.  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) Aki támogatja? (Szavazás.) 2. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodott? (Szavazás.) 2. Egyharmad sem támogatja.  
Az 597/1-es Varga Zoltán javaslata.  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) Aki támogatja? (Szavazás.) 2. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodott? (Szavazás.) 2. Egyharmad sem támogatja. 
Az 597/2-es Gőgös Zoltán és Szabó Imre javaslata.  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) Aki támogatja? (Szavazás.) 2. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodott? (Szavazás.) 2. Egyharmad sem támogatja. 
Az 597/3-as Harangozó Tamás javaslata.  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja az 

előterjesztő.  
 
ELNÖK: Kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) Aki támogatja? (Szavazás.) 2. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodott? (Szavazás.) 2. Egyharmad sem támogatja. 
Az 599/4-es Varga László, Mesterházy Attila és Káli Sándor javaslata.  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) Aki támogatja? (Szavazás.) 2. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodott? (Szavazás.) 2. Egyharmad sem támogatja. 
Az 599/6-os Varga László javaslata.  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) Aki támogatja? (Szavazás.) 2. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodott? (Szavazás.) 2. Egyharmad sem támogatja. 
Az 599/7-es Varga László javaslata.  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
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ELNÖK: Kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) Aki támogatja? (Szavazás.) 2. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodott? (Szavazás.) 2. Egyharmad sem támogatja. 

Az 599/8-as Burány Sándor javaslata.  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) Aki támogatja? (Szavazás.) 2. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodott? (Szavazás.) 2. Egyharmad sem támogatja. 
Az 599/9-es Burány Sándor megint.  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) Aki támogatja? (Szavazás.) 2. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) 14. Egyharmad sem támogatja. 
Az 599/10. Juhász Ferenc képviselőtársunk javaslata.  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) Aki támogatja? (Szavazás.) 2. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) 14. Egyharmad sem támogatja.  
Az 599/11-es Veres János és Tukacs István javaslata.  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) Aki támogatja? (Szavazás.) 2. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) 14. Egyharmad sem támogatja. 
599/12. Veres János, Tukacs István.  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) Aki támogatja? (Szavazás.) 2. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12. Egyharmad sem támogatja. 
599/13. Veres János és Tukacs István.  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) Aki támogatja? (Szavazás.) 2. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) 14 Egyharmad sem támogatja. 
Az 599/14. Veres János és Tukacs István.  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) Aki támogatja? (Szavazás.) 2. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) 14. Egyharmad sem támogatja. 
599/15. Veres János és Tukacs István.  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) Aki támogatja? (Szavazás.) 2. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12. Egyharmad sem támogatja. 
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599/16.  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) Aki támogatja? (Szavazás.) 2. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12. Egyharmad sem támogatja. 
599/17-es, Szekeres Imre javaslata.  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) Aki támogatja? (Szavazás.) 2. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12. Egyharmad sem támogatja. 
599/18.  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) Aki támogatja? (Szavazás.) 2. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12. Egyharmad sem támogatja. (Bánki Erik érkezik.)  
636/1. Lázár János és Farkas Sándor javaslata.  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Azt javaslom, hogy ettől még támogassuk a javaslatot. Kérdés, vélemény? 

(Nincs jelentkező.) Aki támogatja? (Szavazás.) Elfogadta a bizottság.  
A 858/1. Bánki Erik javaslata.  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatott javaslat..  
 
ELNÖK: Kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) Aki támogatja? (Szavazás.) A 

bizottság támogatja.  
A 880/1-es Rogán Antal javaslata.  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: Kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) Aki támogatja? (Szavazás.) A 

bizottságunk támogatja. Köszöntöm elnök urat, és helyet cserélünk. 
 

(Az elnöklést Bánki Erik vissza át.)  
 

ELNÖK: Köszöntöm a bizottság tagjait. Köszönöm alelnök úrnak a közreműködést a 
bizottsági ülés vezetésében. Bizottsági módosító indítványok benyújtásáról kérném majd a 
szavazást. Képviselőtársaim megkapták azokat a tervezeteket, amelyről beszélünk. Tehát a 
költségvetéshez benyújtott módosító indítványokról beszélünk. Kérdezném, hogy van-e ezzel 
kapcsolatban kérdés vagy észrevétel. Szilágyi György, alelnök úr, öné a szó. 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Ha jól látom, arról szól ez a 

módosító javaslat, hogy a Hungaroring Sport Zrt.-nek a fennálló több mint 80 millió forintos 
tartozását engedje el a magyar állam, és az indoklásban az szerepel, hogy a Hungaroring Sport 
Zrt. vezetése 2010 szeptemberétől jelentős erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a 
társaság likviditási problémáit megoldja, és hogy éppen ezért úgy érzi most jelen pillanatban a 
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bizottság, hogy amennyiben ki kellene fizetnie ezt a jogos tartozást a magyar állam felé, akkor 
a Hungaroring Sport Zrt. likviditása kritikussá válna. Azért tartom egy kicsit álságosnak ezt a 
bizottsági módosítót, hiszen jelenleg hazánkban több száz ezer család küzd azért, hogy 
megoldja a problémáját, és jelentős erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy megtartsák 
a házukat vagy a lakásukat. Tehát akkor azt gondolom, hogy akkor az államnak el kellene 
engedni feléjük is a tartozást, vagy ki kell fizetni a bankok felé a tartozásukat, hogy továbbra 
se legyenek kritikus likviditási problémáik ezeknek a családoknak. Tehát én nem érzem, hogy 
a jelenlegi helyzetben ez nagyon jó üzenet lenne a társadalom felé, hogy elengedünk egy 80 
milliós jogos tartozást a Hungarorint Sport Zrt. felé, miközben magyar családok százezrei 
ugyanilyen problémákkal küzdenek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Nyilván lehet mindenből politikai ügyet 

kreálni. 15 éves ügyről van szó. 1996-ban keletkezett ez a visszafizetési kötelezettség, azóta 
jó néhány kormányváltáson vagyunk túl, és senki nem akarta ezt a problémát megoldani. 
Igazából ez a mostani teher 15 év után olyan súlyúra nőtt azokkal a kamatokkal, amelyet 
érvényesíteni kívánnak e szerződés keretében, amely valóban az egész Hungaroring 
likviditását felborítaná. Én azt gondolom, hogy továbbgörgetni a másfél évtizedes hátralékot, 
semmi értelme, a felelősöket nyilván meg kell keresni, folyik is a vizsgálat, ami alapján 
megállapítják, hogy annak idején ki és mit hibázott ebben az ügyben, bár nem lesz túl könnyű 
15 év távlatából ezt a kérdést kezelni. Azt gondoltuk, hogy érdemes tiszta vizet önteni a 
pohárba, és az új menedzsmentnek a működését nem feltétlenül kellene ezzel a régi béklyóval 
nehezíteni.  

Van-e további hozzászólási igény? Alelnök úr, öné a szó. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Felhívnám elnök úr figyelmét 

arra, hogy a családok problémája is 10-15 évre vezethető vissza, ők is ugyanilyen helyzetben 
vannak. Avval még egyetértenénk, és azt mondom én is, hogy ez egy több éve húzódó ügy, 
ugyanúgy, mint ahogy a családoknál az volt a Jobbik javaslata, hogy az akkor felvett összegen 
kelljen kifizetniük a tartozásukat itt is, hogyha arról lenne szó, hogy magát a 80 millió forintot 
kelljen kifizetniük, és engedjük el az addigi kamatokat, azt még akár reálisnak is 
nevezhetnénk, de az, hogy egy fennálló tartozást teljes egészében elengedjünk, ezzel nem tud 
a Jobbik Magyarországért Mozgalom egyetérteni. 

 
ELNÖK: Még egy dolgot ne felejtsünk el, hogy az állam saját többségi tulajdonú 

cégéről beszélünk, tehát nem arról van szó, hogy egy magánszemélynek kell elengedni 
(Szilágyi György: Súlyosbító körülmény.) bármilyen tartozást. Szalay Ferenc alelnök úr kért 
szót. 

 
SZALAY FERENC (Fidesz): Volt már ebben az országban hasonló demagógia, mikor 

a lélegeztetőgépeket számolták ki, hogy körülbelül mennyit lehetne nem tudom, miből 
megvásárolni. Ez valami hasonló. Tehát azt gondolom, hogy ha a Forma 1-et nézzük, a 
Magyar Nagydíjat nézzük, annak a hozadéka, amit az ország számára jelent mindenkinek, 
mind a tízmillió embernek, az mérhetetlen egyébként, az ország imidzse szempontjából 
rengeteget hoz. Tehát ez nem 80 millió forintban mérhető, hanem súlyos milliárdokban 
mérhető. Össze kell rakni ezeket a dolgokat, és utána beszélni arról, hogy kitől mit vesz el. 
Most ad ez az egész. Az pedig, hogy a gazdálkodás igazából honnan indult, ez valóban egy 
sajnálatos dolog.  

Az anyagban az is benne van, hogy a mostani gazdálkodása az rt.-nek kiváló, és a 
likviditását biztosítja. Ez nagyon fontos dolog, hogy helyre tegyük ezt a kérdést. Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további észrevétel? (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nincs, kérdezem, ki az, aki támogatja a bizottsági módosító indítvány 
benyújtását. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez 14. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 2. A bizottság 
támogatja. Köszönöm szépen.  

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) (Kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása) 

Az első napirendi pontot lezárjuk, áttérünk a második napirendi pontra, a sportról 
szóló 2004. évi I. törvény, valamint egyes további törvények sporttal kapcsolatos 
módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatokra.  

Képviselőtáraimnál ott a kiegészítő ajánlás, amelyben a benyújtott módosító 
indítványokat megtalálják. Ennek alapján kérném szépen majd a kormány álláspontját, illetve 
majd előterjesztőként Szalay Ferenc képviselőtársammal mi is állást foglalunk. 

Az 1. ajánlási szám alatt Tapolczai Gergely képviselő úr kapcsolódó módosító 
indítványa szerepel. Kérdezem a kormány álláspontját. Államtitkár úr!  

 
CZENE ATTILA, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium államtitkára: A kormány 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Előterjesztőként mi is támogatjuk az indítvány 

elfogadását. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) A bizottság 
egyhangú döntésével támogatja a képviselő úr indítványát.  

A 2-es ajánlási számon Mesterházy Attila képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem 
a kormány álláspontját.  

 
CZENE ATTILA, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium államtitkára: A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Előterjesztőként mi sem támogatjuk az indítvány 

elfogadását. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 2. Tehát a 
bizottság egyharmada sem támogatja.  

A 3-as ajánlási számon szintén Mesterházy Attila képviselő indítványa szerepel. 
Kérdezem a kormány álláspontját.  

 
CZENE ATTILA, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium államtitkára: A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Előterjesztőként mi sem támogatjuk az indítvány 

elfogadását. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 2. Tehát a 
bizottság egyharmada sem támogatja.  

Most Tapolczai Gergely indítványai szerepelnek, miután egy kérdéskört érintenek az 
indítványok, azt javasolnám, hogy egy csomagban szavazzunk. Tehát a 4, 5, 6, 7. és 8. 
ajánlási számon szereplő indítványokról együttes szavazást kérnék. Kérdezem a kormány 
álláspontját, hogy az indítványok tekintetében van-e egységes álláspontja.  

 
CZENE ATTILA, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium államtitkára: A kormány 

támogatja.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Előterjesztőként mi is támogatjuk az indítvány 
elfogadását. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) A bizottság 
egyhangú döntésével támogatja a képviselő úr indítványait. 

Végül a 9-es ajánlási számon Szilágyi György képviselő úr indítványa szerepel. 
Kérdezem a kormány álláspontját.  

 
CZENE ATTILA, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium államtitkára: A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Előterjesztőként mi sem támogatjuk az indítványt. 

Alelnök úr szeretne érvelni.  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Nem érvelni szeretnék, hanem 

szeretnék kapni egy indoklást a kormány részéről. Egy kicsit bővebben, hogy miért nem 
támogatja, és utána, ha lehet, szeretnék érvelni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr, öné a szó.  
 
CZENE ATTILA, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium államtitkára: Igazából ez érdemi 

különbséget nem tesz. Egyébként pedig a vagyontörvényben, hogy ez párhuzamban legyen, 
arról, ha jól tudom, ma délután fog a kormány dönteni. Tehát ebben a pillanatban én többet 
erről nem tudok mondani mint a kormányálláspont.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. További hozzászólási igény?  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Tehát akkor, hogyha jól értettem, ezt a módosító 

javaslatot az államtitkárság csak egy technikai jellegű módosító javaslatnak tartja, hogy 
kivesszük belőle a Magyar Olimpiai Bizottságot és a nonprofit gazdasági társaságokat, 
akiknek így nem lehetne átadni azt a vagyonkezelői jogot, amivel - ismét azt mondom, hogy – 
állami dolgokat vesznek át. Rendben van, hát a bizottság szavazni fog. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Képviselő Úr! Ezt a vita során a parlamentben is elmondtuk, a bizottsági 

ülésen is elmondtuk, de még egyszer utoljára teszek egy kísérletet, hátha sikerül megértetnem 
önnel. A vagyontörvény alapján, ha szerepel ez a sporttörvényben, ha nem, akkor is átadhatja 
a vagyont. Akár a MOB-nak, akár nonprofit gazdasági társaságnak az állam. Az állam 
döntésén múlik, amelyet ebben a helyzetben a NEFMI Sport Államtitkársága képvisel. Tehát 
az, hogy mi szerepeltetjük a sporttörvényben, ez csak egy deklaráció, amely megerősíti 
egyébként azt a lehetőséget, amelyről a vagyontörvény rendelkezik. Államtitkár úr nyilván 
erre utalt, hogy a vagyontörvény vitája egyébként a parlamentben van. Tehát, ha a kormány 
úgy dönt, vagy azt gondolja, hogy ez helytelen, akkor a vagyontörvény mostani módosítása 
során kikerül a vagyontörvényből, és innen kezdve nem ad lehetőséget arra, hogy ez a 
vagyonátadás megtörténjen. Miután két azonos szintű jogszabályról beszélünk, ezért nincs 
jelenleg hierarchia. Tehát bármelyik jogszabályban rögzítjük ezt a lehetőséget, az 
gyakorlatilag ugyanazt a célt tudja elérni, tehát semmi értelme annak, hogy itt a 
sporttörvénynél ezen izmozzunk, a vagyontörvény, ha kell ezt megoldja. Ha a kormánynak az 
a döntése születik, hogy ezt mégsem támogatja, akkor a zárószavazás előtti módosító 
indítvánnyal ezt a kérdést még lehet kezelni.  

Utoljára alelnök úr, többet nem adok szót ebben a kérdésben. 
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SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Jó, nagyon szépen köszönöm, hogy még utoljára 
elmondhatom. Akkor: pontosan elnök úr támasztotta alá az értetlenségem alapján azzal, 
hogyha azt mondja, hogy a vagyontörvényben ez szerepel, és majd a kormány erről dönteni 
fog, akkor egyszerűen felfoghatatlan számomra, hogy önök miért ragaszkodnak annyira 
ahhoz, hogy ezt a sporttörvényben megjelenítsék. Hiszen az egész (3) bekezdést úgy, ahogy 
van, kivehetnénk a sporttörvényből, hiszen úgyis a vagyontörvény fog róla rendelkezni, és 
lehetőség lesz, önök pedig körömszakadtáig ragaszkodnak ahhoz, hogy ez benne legyen a 
sporttörvényben. Akkor miért kell benne lenni itt is, hogyha egyébként is teljesen más 
törvényben erről rendelkezni fognak? Ennyi a véleményem. Többször úgysem kapok szót.  

 
CZENE ATTILA, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium államtitkára: Ha a Sport 

Államtitkárság véleményét elmondhatom, akkor azért ragaszkodunk hozzá, mert 
presztízskérdést csinálunk belőle. A sportot szeretnénk mindenhol megjeleníteni, a sport 
stratégiai ágazat. Nagyon sok helyen kellett olyan kompromisszumot kötni, ahol a 
sporttörvényben nem jelenhet meg az a passzus, amit mi szerettünk volna belerakni. Akár a 
vagyontörvény, akár a civiltörvény, akár a csődtörvény vagy bármilyen törvény kapcsán. 
Úgyhogy szeretnénk, hogyha ez benne maradna.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr a kiegészítést. Kérdezem a bizottság 

tagjait, hogy Szilágyi képviselő úr indítványát ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 2. Tehát a 
bizottság egyharmada sem támogatja. A végére értünk a kapcsolódó módosító 
indítványoknak. Én szeretnék bizottsági módosító indítvány benyújtására javaslatot tenni. 
Képviselőtársaim előtt ott van egy komplett javaslat, amely több kérdésről is állást foglal. Ezt 
szeretném, hogyha bizottsági módosítóként benyújtásra kerülne. Mindenki előtt ott van az 
indítvány. Kérdezem, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban észrevétele, kérdése. Szilágyi 
alelnök úr!  

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ismét szóvá 

szeretném tenni, ebből az egyperces technikai szünetből is látszik, hogy elnök úrnak is bőven 
kellett most tanulmányoznia, és nem igazodik ki rajta. Hogy várják el a bizottságtól azt, hogy 
a bizottsági ülés előtt két perccel ismét megkapunk egy bizottsági módosító javaslatot, ami 
jelen pillanatban áll 16 oldalból, és erről a 16 oldalról felelősségteljesen döntsünk most. 
Folyamatosan olvassuk őket, nincs lehetőségünk áttanulmányozni, nincs lehetőségünk 
véleményezni ezeket a dolgokat. Hiszen most is látszott, alelnök úr sem igazodik el rajta, 
pedig önök nyújtották be. Képzeljék el akkor az ellenzéki képviselőket, akik most ebben a 
pillanatban kapták meg ezt az anyagot, és kellene felelősségteljesen dönteni erről a bizottsági 
módosító javaslatról. Nem értem ezt az eljárást, ezt már többször elmondtam, hiszen önök azt 
szavaznak meg a jelenlegi többségükkel, amit akarnak. Azt szavaznak meg, és azt szavaznak 
le, amit akarnak. Miért kell ezzel megnehezíteni az ellenzéki képviselők munkáját, hogy az 
utolsó pillanatban kapunk meg ilyen fontos és komoly anyagokat.  

 
ELNÖK: Alelnök úr is nyilván tudja, hogy amit most mond, az nem fedi le a 

valóságot, hiszen a bizottsági ülés is negyedórás csúszással kezdődött, tehát, ha érdekelte 
volna ez a módosító indítvány, akkor bőven lett volna ideje és alkalma arra, hogy elolvassa, 
ennek ellenére nyilván megértem, hogy a jegyzőkönyv számára ezt rögzíteni szerette volna, 
de azt gondolom, hogy ez úgy korrekt, ha a jegyzőkönyv ezt is tartalmazza. Horváth András 
képviselő úr, öné a szó. 

 
HORVÁTH ANDRÁS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Szóval a 

Magyar Szocialista Párt bizottsági tagjai általános vitára alkalmatlannak tartották az eredeti 
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törvényjavaslatot, és itt, ami megjelenik, ez a 16 oldalas kapcsolódó módosító indítvány, 
bizottsági módosító indítvány, azt hiszem, hogy az akkori szavazatunkat támasztja alá. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Alelnök úr, Szalay Ferenc! 
 
SZALAY FERENC (Fidesz): Tehát akkor Horváth képviselőtársunk elolvasta az 

anyagot. Akkor rendben van. (Derültség.) Szilágyi képviselő úr, tetszik látni, tehát van, aki… 
(Szilágyi György: Kérek szépen szót még egyszer.)  

 
ELNÖK: Rögtön megadom a szót. Arra szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni, 

hogy attól, hogy az anyag ilyen terjedelmes, az nem jelenti azt, hogy ilyen horderejű 
kérdéseket módosít. Bejöttek menet közben olyan módosító indítványok, amelyek egyéb 
részterületét a törvénynek, valahol egyébként csak megfogalmazásbeli kérdéseket, volt, ahol 
apróbb pontosításokat tartalmaztak, ezeket gyúrtuk össze gyakorlatilag egy módosító 
indítványba. Tehát egyetlen olyan eleme sincs ennek a mostani módosító indítványnak, amely 
a törvényjavaslat érdemi befolyását végezné el, vagy érdemi módosítását végezné el. Tehát 
attól függetlenül, hogy ez terjedelmében valóban hosszú, alapvetően azok a módosítások, 
amelyeket tartalmaz, nem jelentenek lényegi változásokat a törvényjavaslatban. Tehát én nem 
gondolom, hogy ez alátámasztaná a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának a 
kérdését. Szilágyi György alelnök úr, öné a szó!  

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Azért teszem csak szóvá, mert az általános vita során 

is megtörtént már pont Szalay képviselő úr részéről, ami nem volt jellemző a Sportbizottságra, 
hogy átmenjünk személyeskedésbe, a jövőben tehetjük ezt is így. Attól függetlenül, hogy 
ilyen megjegyzéseket tesz képviselő úr, hogyha ez fordítva történne, ön biztos, hogy a 
legnagyobb felháborodását fejezné ki azzal kapcsolatban, hogy nem tudja normálisan 
mérlegelni és nem tudja normálisan átolvasni a dolgokat. 

Hadd mondjak egyetlen egy példát. A 17. pontban első olvasatra egyébként 
véleményünk szerint egy pozitív változás van az önök által benyújtott bizottsági ajánlásban, 
hiszen az elidegenítést kivették az önkormányzatok részére, tehát csak megterhelhetik ezeket 
az ingatlanokat. Ezt így első olvasatra mi pozitívnak értékeljük, és akár ezt még támogatni is 
tudnánk, de azt, hogy ezt a formát követik folyamatosan, hogy az utolsó pillanatban kapjuk 
meg, és egy olvasat után kellene megszavazni, ha végig lehet egyáltalán olvasni az anyagokat, 
és erre arra hivatkozni, hogy azért, mert 15 percet késett egyébként egy sportbizottsági ülés, 
lett volna akkor rá 17 perce az embernek, főleg egy sportbizottságnál, ahol másodpercekben 
mérik sokszor az eredményeket, pontosan a pontosságot kellene betartani, és nem arra 
hivatkozni, hogy lett volna 15 perc a csúszás miatt, hogy átolvassuk. Így ebben a formában 
nem tudjuk támogatni sem a bizottsági javaslatot, sem ezt az egész eljárási módszert. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Képviselőtársaim? Zakó László kért szót, öné a szó. 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Itt az ülés előtt többen tanácskoztunk 

afelől, hogy egészen pontosan mit takar a 8. pont, szabadidősport-tevékenységnek minősül a 
hagyományos magyar sportok ápolását célzó sporttevékenység is. Hát a hagyományosan 
magyar sportok alatt jelen esetben most mit kell érteni?  

 
ELNÖK: Hagyományosan magyar sportok alatt a hagyományosan magyar sportokat 

értjük. Tehát ennek a pontosítása az majd, ha szükséges, akkor a … 
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ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Most lenne szükséges. 
 
ELNÖK: A törvényjavaslatot követően lesz egy végrehajtási rendelet, és a támogatási 

rendeletben fogjuk tudni ezt a kérdést is szabályozni, de még egyszer mondom, a cél pontosan 
az ezzel, hogy az iskolai sportba próbáljuk visszaemelni azokat a hagyományos sportokat, 
mondjuk íjászatról, lovaglásról beszélhetünk, tehát azokról a hagyományos magyar 
sportokról, amelyeknek – úgy gondoljuk, hogy – a nemzeti oktatásban meghatározó szerepe 
lehet.  

További kérdések, amennyiben nincsenek, ki az, aki támogatja a bizottsági módosító 
indítvány benyújtását. (Szavazás.) 12. Ellenvélemény? (Nincs jelentkező.) Nincs. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 4. A bizottság a módosító indítvány benyújtását támogatja.   

Ezzel befejeztük a második napirendi pontunkat.  

Tájékoztató a magyar utánpótlássport helyzetéről Előterjesztő: Czene Attila, a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium államtitkára, dr. Szabó Tamás, a Nemzeti Sport 
Intézet főigazgatója  

A 3-as napirenddel folytatjuk, amely az eredeti meghívó negyedik napirendi pontja, 
amelyben egy tájékoztatót hallgatunk meg a magyar utánpótlássport helyzetéről. Az 
előterjesztő Czene Attila államtitkár úr, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium sportállamtitkára, 
illetve dr. Szabó Tamás, a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója. Megkérdem professzor urat, 
hogy fáradjon az előterjesztői székhez. Meg is adom a szót az előterjesztőknek, amennyiben 
szóbeli kiegészítésük van az írásbeli előterjesztéshez képest.  

Czene Attila szóbeli kiegészítése 

CZENE ATTILA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm a szót, 
elnök úr. Én csak annyi kiegészítést szeretnék tenni, hogy a feladatra főigazgató urat kértem 
meg, hogy az előadást megtartsa. És azt szeretném kérni, hogy Balogh Gábor miniszterelnöki 
tanácsadó úr is esetleg mint előterjesztő ugyanúgy odaülhessen, és ketten képviselhessék az 
utánpótlássportot mint előterjesztők. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Persze, természetesen megkérem Balogh urat is, hogy fáradjon az asztalhoz, 

és akkor jelentkezés alapján a szóbeli kiegészítésekre adnék lehetőséget. Szabó Tamás 
elsőként.  

Dr. Szabó Tamás szóbeli előterjesztése 

DR. SZABÓ TAMÁS, a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója: Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Sok minden történt az utánpótlás-nevelésben az elmúlt években.  

Tavaly napirendi pont volt a beszámolónk, de az technikai okok miatt elmaradt, 
úgyhogy azt az anyagot, amit készítettünk, azt az anyagot úgy próbáltuk összeállítani, hogy 
egy visszatekintés is legyen. Ennek több oka is volt. Egy korszakot lezártunk a magyar 
utánpótlás-nevelés életében. Gyakorlatilag megpróbáltunk kitérni arra, hogy mit is végeztünk 
el az elmúlt időszakokban, milyen új feladataink vannak, és milyen prognózis várható a 
magyar sportban. 

Ezeket a kérdéseket fel kellett tenni, igyekeztünk tárgyalni is az anyagban. Azt 
szeretném kérni, tisztelt elnök úr, hogy egy kicsit színesítve ezt a beszámolót, egy nagyon 
rövid prezentációt is tudjunk adni. Azért is, hogy itt a törvényhozási munkában ez egy 
kemény történet, egy kicsit lazábbra is vegyük a dolgot, és próbáljanak betekinteni a kulisszák 
mögé, hogy tulajdonképpen mi is történik kint a fronton. Ha megtartottuk ezt a rövid 
prezentációt akkor egy összegzést szeretnék adni.  
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ELNÖK: Főigazgató úr, semmi akadálya a prezentációnak, hiszen azért vagyunk itt a 

kihelyezett bizottsági ülésen, mert a mai ülésünk legfontosabb témája az utánpótlássport 
helyzetéről, illetve a diáksport helyzetéről egy tájékoztató, úgyhogy hajrá.  

 
DR. SZABÓ TAMÁS, a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója: (Prezentációjához 

kivetítőt használ.) Lezártunk egy korszakot, de talán három kiemelkedő indokot írtunk fel. 
Egyrészt azok a programok, amik még az előző polgári kormány idején indultak el, ezek 
életben maradtak. Ezzel kapcsolatban sok dolgot elvégeztünk, ezeknek a programoknak az 
értékelését be kell fejeznünk. Új struktúra fog felállni a magyar sportirányításban, és új 
források jelennek meg az utánpótlás-nevelésben is.  

Az előadás prezentációja alatt néhány érdekességet próbálok önöknek felvillantani, 
hogy hogyan támogatjuk, milyen fajlagos mutatók vannak, magyarul az állami pénzek 
invesztíciója hogyan történik meg, hogyan sáfárkodnak a lehetőséggel a szakemberek, a 
szövetségek. Egy nagyon rövid kitekintést a Tao.-val kapcsolatban, hiszen ez egy vadonatúj 
történet, és néhány szót a tennivalókról. Itt egy térképet tetszenek látni, ez egy új dolog, 
Balogh Gabiék munkacsoportja foglalkozik szinte hivatalból azzal, hogy létrehozzuk 
Magyarországon azokat az edzéscentrumokat, amik a minőségi munkának a fokozását 
lehetővé teszik. Itt 15 sportágnak az elképzelése van. Ez nemcsak elképzelés, mert egy sor 
helyen már működnek ezek az edzéscentrumok. Úgy néz ki, hogy ez a fajta stratégia igen 
ígéretes, meg fogjuk tudni oldani azt a szakmai munkát, ahová az erőnket koncentrálni lehet. 

Talán annyit még, hogy ezek a számok, amik itt láthatók, ezek azokat a sportágakat 
jelentik, amik gyakorlatilag egy centrumként akarnak funkcionálni. Látszik, hogy fejnehéz az 
ország, mert 15 sportág Budapesten próbál meg csoportosulni. 

Az utánpótlás-nevelés minőségét jelzi a Heraklész programnak a területi megoszlása 
viszonylag jó képet mutat. Lefedi gyakorlatilag az országot az a fajta képzési hely, ami 
gyakorlatilag azt mutatja, hogy hol folyik Magyarországon minőségi képzés. Ezek a térképek 
a támogatott egyesületeknek a területi eloszlását mutatja. Itt is szépen látható, hogy 
gyakorlatilag ilyen vonatkozásban nincs fehér folt Magyarországon. Az érdekesség, hogy a 
zöld pontok a labdarúgással kapcsolatos információkat tartalmazzák. 

Egy új programba fogtunk az elmúlt dekádban, létrehoztuk a közoktatási vagy most 
már inkább a köznevelési típusú sportiskoláknak a rendszerét. Ezek között vannak, akiket 
támogatunk, ez pályázat alapján dőlt el. A területi eloszlása olyan, hogy igyekeztünk lefedni 
az országot, ezeknek a közoktatási típusú sportiskoláknak a feladata az, hogy speciális helyi 
pedagógiai program alapján, amelyik a sportiskolai kerettanterv adta lehetőségeket használja 
ki, próbálják meg módszertanilag kidolgozni azt a munkát, ahol a testnevelés, a testi nevelés 
prioritást élvez. Na itt, van egy kis problémánk. Itt tetszenek látni, hogy a nem közoktatási 
típusú, magyarul egyesületi típusú sportiskolák hogyan helyezkednek el. Rendkívül szegényes 
a kép. Ezt a rendszert az idő gyakorlatilag elpusztította, pedig Magyarországon a sikerek 
kovácsa a sportiskolai rendszer volt, ezért kormányzati szándék is az, hogy az egész 
sportiskolai rendszert újra kell éleszteni.  

A most beadandó törvényjavaslat is célozza azt, hogy meglegyen a törvényes háttere, 
jogi környezete ennek a munkának. Nagyon szegényes a kép. Az egész országot be kell 
teríteni majd az egyesületi típusú vagy nem közoktatási típusú sportiskolákkal.  

Itt egy nagyon érdekes ábrát próbálok bemutatni. Nagyon nehéz elmagyarázni, de 
megpróbálom. Ezeknek a támogatásoknak, amik 2004-től egészen 2011-ig mennek, az 
eloszlását tetszenek látni. A kékkel az egyesületi támogatás, utána az iskolai támogatás, az 
UP-központoknak vagy régiós központoknak a támogatását, illetve azokat a központi 
költségeket mutatja be, amik az idők során alakultak. Végül is ezeket az arányokat a sportági 
szövetségek határozták meg. Tessenek megnézni, hogy az egyesületi támogatások teszik ki a 
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pénzfelhasználásnak legalább az 50 százalékát, de itt is csökkenő tendencia mutatkozik, ami 
nem jó. Szemben a központi, pirossal jelzett tendencia magyarra lefordítva annyit jelent, hogy 
az állami pénzekből, utánpótlás pénzekből a szövetségek egyre inkább szövetségi támogatókat 
próbálnak meg ellátni. Ami ijesztő első látásra, a lilával jelzett, látható csökkenő trend ez 
pedig az iskolai támogatás. Gyakorlatilag az az érzésünk, és ezt majd később meg is tetszenek 
látni, hogy a szövetségek kezdenek kivonulni az iskolák támogatásából. Ez nem véletlen, de 
erről néhány szót majd megpróbálok ejteni.  

Ugyanezek sportági vonatkozásban hogyan néznek ki. Itt felhívnám a figyelmet a 
fehérrel mutatkozó trendre, az atlétika sportág gyakorlatilag 2007-ben kivonult az iskolák 
támogatásából, magyarul az állami pénzeket nem hajlandók az iskolákba befektetni. Nyilván, 
hogy ennek komoly okai vannak, hogy miért, arról fogok a későbbiekben beszélni. Ugyanez 
látható a kézilabdasportágnál. Tessenek megnézni, hogy mennyire csökkent az iskolai 
támogatás. Magyarul úgy néz ki, hogy a szövetségeknek az iskolai testneveléssel, 
támogatással kapcsolatban nincsenek komoly szándékai.  

A vízilabdasportág egy stabil helyzetet mutat, ami érdekes, hogy a pénzeik nagy részét 
egyesületi támogatásra költik. Nagyon érdekes a kajak–kenusportágban tapasztalt kép. 
Megjelennek a beruházások. 2007-től több száz hajót, felszerelést vesznek állami pénzből a 
szövetségek, mert a saját forrásaikból ezt nem tudják megtenni. Minden rendszernek az egyik 
mérőszáma az, hogy milyen eredményes. Itt a Heraklész programnak a pályafutását tetszenek 
látni. Aki statisztikában járatos, az azt látja, hogy gyakorlatilag 2006-tól kezdve telődik a 
görbe, magyarul a mi olvasatunk szerint ez annyit jelent, hogy a Heraklész program a 
jelenlegi körülmények között elérte a teljesítőképességének a határát. Hát itt van egy kis 
oszcilláció, de ez egyrészt véletlenszerű, másrészt az egyes rendszereknek köszönhető. Ez 
felhívja a figyelmet, hogy amennyiben tovább akarunk lépni, más utakat is kell keresni. 
Többek között ezért is beszéltem az edzéscentrumokról, a körülményeket, illetve a 
sportiskolák rendszerét újra kell csinálnunk, hogy magasabb szintű képzést tudjunk csinálni.  

Nézzük meg, hogy például a kajak–kenusportág, ami a Sport 21 programból és a 
Heraklész programból is kap pénzt. Itt a bal oldalon a millió forintok látszanak éves szinten, 
ezek hogyan alakultak 2002-től kezdve, és az eredményesség pedig hogy megy felfelé. Nem 
véletlen, hogy a kajak–kenusportág ilyen eredményes. Nem azért eredményes, mert kevesen 
kajakoznak a világban, ez nem igaz, ez már okafogyott magyarázat, azért, mert nagyon 
átgondoltan és keményen dolgozik ez a sportág.  

Ez egy nagyon érdekes ábra, ugyanazt mutatja, amit a kajak-kenusoknál az előbb. Az 
eredményességet tessenek megnézni. Itt van egy csúcs 2006-ban, ez volt a Mr. Tus Iskolának 
a hozadéka, ebből nőttek ki a Lőrincz Tamásék, utána ez az iskola megrogyott pénzügyileg, 
szervezetileg, és kezdett visszaesni az eredményesség, hiába nőtt a támogatás, és most kezdi 
összeszedni magát megint ez a képzési forma. 

Dzsúdó. A dzsúdósportág utánpótlás-nevelési fejlődése úgy néz ki, hogy töretlen, 
fantasztikus módon megtörtént a generációváltás a dzsúdósportágban. Öttusában is jól állunk, 
ez a sportág is jól működik. 

Atlétika, alapsportág. Itt tetszenek látni, hogy 1999-től kezdve milyen pénzeszközök 
áramlottak be a sportágba, és az eredményesség pedig ott alul oszcillál. Nyilván, hogy ez 
annak is az eredménye, hogy kétévente vannak olyan világversenyek, amik a fiataljaink 
teljesítményét minősítik. De a kép nem megnyugtató.  

Egy nagyon érdekes vadonatúj elemzés vagy egy részlet. Önök jól tudják, hogy a 
Tao.-ban az öt látványsportág igényeket nyújthatott be. A Tao-k, a szövetségi igények, amik 
hozzánk beérkeztek, belső szerkezet szerint így néznek ki. Érdemes ezen az ábrán 
elgondolkodni. Ugye zölddel lehet látni a versenyeztetésre fordítandó pénzösszegeket, 
sárgával a képzést, piros az utánpótlás-nevelés, a tárgyi eszközök beszerzése a kék és a 
személyi jellegű ráfordítások a sötétek. Ami az utánpótlás-nevelés szempontjából számunkra 
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érdekes, látszik, hogy a kosárlabda, a kézilabda, a vízilabda 50 százalék fölött akart 
utánpótlás-nevelésre költeni ezekből a Tao.-s pénzekből. Ez nyilván új struktúrák felépítését 
is fogja jelenteni, ez mindenképp ígéretes dolog. Érdekes, hogy a labdarúgó szövetségnél ez a 
kép teljesen másképp néz ki, de nem szabad elfelejteni, hogy a foci más forrásból kap 
utánpótlás-nevelési pénzeket, akár az akadémiai, akár a Bozsik, vagy egyéb OTP-pénzekről 
van szó. Mindenesetre nagyon tanulságos ez az ábra. Ebből látható, hogy a szövetségek 
milyen szándékkal, milyen stratégiával akarják ezeket a pénzeket felhasználni.  

Útban London felé. Itt vannak a kvóták. Hány kvótát szereztünk Londonra. És az is 
látszik, hogy a heraklészesek, akik állami támogatásban részesültek, ezek hogy néznek ki. Ha 
összehasonlítjuk a pekingi és a londoni arányokat akkor azt látjuk, és nyilván, ez az idő 
múlásának is köszönhető, hogy a londoni csapat, illetve az eddig megszerzett kvótáknak a 66 
százaléka már olyan gyerekek nevében kötődik, akik központi támogatásban részesülnek.  

Köszönöm szépen a vetítést, és összefoglalva annyit szeretnék elmondani, hogy 
ellentmondásos az utánpótlás-nevelés helyzete. A minőségi sport része az úgy, ahogy rendben 
van. Tehát a jelenlegi struktúrákban, a jelenlegi körülmények között úgy gondoljuk, hogy a 
tehetséggondozásnak ez a része nagyjából rendben van. Ami nagy probléma, az a tömegesítés. 
És ugye látszik a szövetségi szándékokon is, mi ezt jobban látjuk, arról nem tudok beszélni itt 
hosszan. Jobban látjuk, hogy a szövetségek nem tudnak élni azzal a lehetőséggel, hogy 
bemenjenek az iskolába, ott pezsgő életet hozzanak létre. Nekünk nagyon nagy csapás az, 
hogy a mindennapos testnevelés nem valósulhat meg, mondjuk az ismert okok miatt. Teljesen 
mindegy, de a kimenete problémás. Jól kell tudni sáfárkodni a tanórán kívüli lehetőségekkel, 
de hát ez egy külön szervezést fog igényelni. Ennek nagyon komoly szakmai oldala van. 
Ezeket a kérdéseket megpróbáljuk megoldani.  

Nagy baj, hogy azt érezzük, hogy az oktatásügy és a sport között nincs meg még az a 
kellő összhang, ami gyakorlatilag ezt a területet, tehát a tömegesítést, a sporthoz való 
orientálást el tudná végezni. És ez viszont egy nagyon fenyegető történet, azért, mert ez egy 
pedagógiai jellegű munka, a tehetséggondozással elvagyunk, ugyanakkor pedig ezt a magyar 
sport nem fogja tudni felvállalni jelenlegi körülmények között, hogy azt a pedagógiai jellegű 
munkát elvégezzük, amelyik kiépíti a motivációt a testmozgással, a modern életstílussal 
kapcsolatban. Ilyen vonatkozásban aggályaink vannak, a prognózis rosszabb mint mi azt 
gondoltuk. Felemás az utánpótlás-nevelési helyzet, ugyanakkor pedig azt látom, hogy a 
kormányzati szándék nagyon erős az utánpótlás-neveléssel kapcsolatban, hiszen ez a terület 
sérült a legkevésbé itt az elmúlt időszak alatt. Magyarul a pénzeink rendben vannak. A 2012-
es évi költségvetési számokat ismerve, bár majd, ha megszavazta a parlament, akkor fogunk 
neki igazán örülni, megnyugtatóak a jövő évre vonatkozóan. Úgyhogy köszönöm szépen. 
Ennyit szerettem volna mondani. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, főigazgató úr. Balogh Gábor miniszterelnöki 

tanácsadónak adom meg a szót. 

Balogh Gábor hozzászólása 

BALOGH GÁBOR miniszterelnöki tanácsadó: Köszönöm szépen. Ha röviden 
szólhatnék pár szót, hogy miért is ülök itt. Egyrészt nagyon örülök, hogy itt ülhetek Szabó 
Tamás mellett most mint előterjesztő. De úgy kapcsolódnék igazából a kérdéskörhöz, hogy 
februárban összehívtam egy munkacsoportot, ahol az utánpótlás kérdésével és fejlesztési 
irányaival kísérlünk meg foglalkozni. Ennek érdekében azt a fajta rendszert, ami szerintem 
egyébként jól működik, és azokat a szervezeteket, amelyek kapcsolódnak ide, szeretnénk 
valamilyen módon megújítani, rekonstruálni, és újragondolni ezt az egész utánpótlás-nevelési 
rendszert. Mint például a sportágak körének a kiválasztását, az egyesületek külön kiemelt 
támogatását, a sportiskolai rendszer kérdéskörét vagy akár a Heraklész programoknak az 
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esetleges továbbfejlesztését. Én ezt tűztem ki célul, természetesen az NSI-vel karöltve, és én 
arra is fogom kérni majd Bánki Erik elnök urat, Borkai Zsolt elnök urat és Czene Attila 
államtitkár urat, hogyha látják az anyagot és jónak találják, akkor támogassák majd azt, hogy 
ennek a megvalósítását el tudjuk indítani. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, hogy az előterjesztéssel 

kapcsolatban kérdésük, észrevételük van-e. Szilágyi György alelnök úr, öné a szó. 

Kérdések, hozzászólások 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Nagyon örültem professzor úr 
szavainak, hiszen nagyon sok mindenben a Jobbik Magyarországért Mozgalom ugyanígy látja 
ezt a helyzetet. Azt véljük felfedezni, hogy az új köznevelési törvényben már láttunk erre, 
véleményünk szerint lehetőséget vagy elképzelést, hogy el kellene mozdulni egy új 
testnevelés-oktatási szemlélet felé, a magyar testnevelés-módszertan és az angolszász 
hagyományokra épülő iskolai sportmodell ötvözete lehetne, hiszen meggyőződésünk, hogy ez 
a jövő. A magyar elsősorban a gimnasztika és a klasszikus torna alapjaira épülő oktatási 
forma, hogy a gyerekek mozgáskoordinációját fejlessze, egyfajta általános ismereteket ad, és 
próbál meg nyújtani a fiataloknak az összes sportágban. És az angolszász országokban is és a 
világ angolszász iskoláiban pedig nem testnevelés-oktatás, hanem sportoktatás zajlik, ami azt 
jelenti, hogy míg az általános iskolákban közös testnevelés-órákon vesznek részt, de utána a 
felső tagozatokban már egy sportágat kell kreditrendszerben választaniuk a diákoknak, és 
kizárólag ezt az egy sportágat űzik a gyerekek ezután. Az iskolai oktatás keretein belül ennek 
nagy előnye az, hogy a gyerekek megszeretnek, megkedvelnek egy adott sportágat, amit utána 
életük végéig űznek, vagy legalábbis szurkolóként jelen vannak, és bekapcsolódnak a 
sportéletbe. Véleményem szerint ennek a két szemléletnek az ötvözete jelentheti 
Magyarországon is a jövőt. Ennek egy kicsit ellentmond, hogy mennyire valósulhat ez meg, 
véleményünk szerint nagyon kevés ez a 430 forint/fő/év fejkvóta, ami jelenleg is szerepel az 
iskolák felé a költségvetésben, tehát meg kell teremteni a valódi iskolai sportélet alapjait, és 
hasonlóan az angolszász iskolákhoz, modellhez, az iskoláknak kellene megteremtenie az 
iskolai versenysport alapjait. Ugye sajnos a társadalomban jelen pillanatban is tévhit, hogy 
kiemelkedő versenysport nélkül kialakulhat jelentős tömegsport. A tömegsport civil 
szervezetek vagy sportegyesületek nélkül elképzelhetetlen, a sportszocializáció alapja a 
jövőben az iskola kell hogy legyen Magyarországon is. Tehát valódi iskolai sportélet, 
szemben a jelenlegi állapotokkal, mikor például a diákolimpiák mezőnye kizárólag, az 
iskoláktól függetlenül sportegyesületek versenyzőiből áll. Tehát ott az iskolai tanárok 
kísérgethetik a gyerekeiket, de nekik nem sok közül van ahhoz az eredményhez, amit adott 
esetben elérnek, tehát az első cél a diáksportkörök megerősítése kellene hogy legyen. 

Az iskolák összefogása, az lehetséges most is a településeken található különböző 
egyesületekkel. A távlati célnak viszont annak kell lenni, hogy maguk az iskolák működjenek 
sportegyesületként a jövőben. Tehát ez lehetne a távlati cél. Hát ez elsősorban az egyetemi 
sportéletben valósulhatna meg első lépésként, de utána annak kell lenni a célnak, hogy 
középiskolában és általános iskolában is ez a modell megvalósuljon. A Jobbik Magyarország 
Mozgalom ebben látja a kiutat. Azért is örültem a professzor úr szavainak, mert ezek 
összecsengenek a mi elképzeléseinkkel. Hogyha ilyen beterjesztései lesznek a jövőben a 
kormánynak, azt maximálisan támogatni tudjuk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Van-e további hozzászólási igény? Szalay Ferenc 

alelnök úr, öné a szó. 
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SZALAY FERENC (Fidesz): Tisztelt Professzor Úr! Én először kérdeznék, hogy az 
edzőink felkészültsége milyen, az edzőképzésről mi a meglátása, milyen változtatási gondolat 
született meg. Jónak tartom a pedagógus-életpályamodellt, de azt gondolom, az edzőknél is 
kellene valami hasonlóban gondolkodni, mert az egész, amiről most beszélünk, az nélkülük, 
mármint a jól képzett edzők nélkül nem működik.  

 
DR. SZABÓ TAMÁS, a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója: A Tao.-val kapcsolatban 

lehetett volna egy kicsit többet is beszélni a képzésről, a továbbképzésről. Úgy látszik, a Tao.-
ban megjelent egy szándék a sportági edzői továbbképzésekkel kapcsolatban. Ez nagyon 
kevés. Én úgy gondolom, hogy szétesett ez a rendszer, tehát mindenképpen van egy jó 
szándék. Ma a szövetségekben átvállaltak a szövetségek egy csomó továbbképzést, átvállalt a 
MOB, az NSI, a különféle szervezetek. De hát ebből kéne egy egységet csinálni. Szerintem itt 
ennek egy központi akaratban kellene működni. Meg kellene csinálni, akkreditálni kéne egy 
olyan továbbképzési rendszert, amelyik jól működik, mondjuk hasonlóan mint néhány 
szakmában van, ahol, ha nincs továbbképzés, akkor a működésnek a feltételei nem adottak. 
Hogy milyen a színvonal? Nagyon vegyes. Nagyon vegyes. Úgy néz ki, hogy még az 
élvonalbeli sportágakban is a vezetőedzők olyan magatartást tanúsítanak időnként, hogy 
hazajönnek külföldről, és mondják, hogy milyen csodákat láttak és mi meg csak azt mondjuk, 
hogy ezek a csodák itthon is léteznek, hát ezek nem olyan misztikus dolgok. Magyarul rossz 
az információáramlás, nincs megfelelő fórum, nincs megfelelő továbbképzés. Egyetértek. Ez 
az előrelépésnek az egyik legfontosabb területe, hogy képezzük az embereinket.  

 
ELNÖK: Szalay alelnök úr!  
 
SZALAY FERENC (Fidesz): Volt egy mondata a professzor úrnak, hogy a 

mindennapos testnevelés nem olyan irányt vett mint gondoltuk. Ez mit jelent?  
 
DR. SZABÓ TAMÁS, a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója: Telhetetlenek vagyunk. 

Az a helyzet, hogy azt szerettük volna, ha az egész országban beindul szándékaink szerint az 
emelt szintű testnevelés. Nyilvánvaló, hogy erre a lehetőség jelen pillanatban nem adott. 
Tehát erre gondoltam én, hogy ezt nem sikerült megvalósítani. Nyilvánvaló, hogy ez egy 
maximalista törekvés volt. Ugyanakkor nehogy azt higgye valaki, hogy belőlem 
pesszimizmus beszélt ez ügyben. Tudniillik ha van 3500 közoktatási intézmény 
Magyarországon, abból legalább 800 olyan van, ahol a testnevelés prioritást élvez. Szervezett 
formában kapnak támogatást körülbelül 90-en, a többiek pedig a helyi, a lokális kormányzat 
segítségével próbálja meg megoldani ezeket a kérdéseket. Tehát a lehetőségei nagyok. Erre 
szokták mondani, hogyha kidobnak minket az ajtón, bemegyünk az ablakon. Tudniillik meg 
lehet teremteni a lehetőségét annak, hogy ha a törvényben nem is garantált az emelt szintű 
testnevelés, a helyi pedagógiai programokban ezt is meg lehet oldani. Tulajdonképpen a 
közoktatási típusú sportiskoláknak az egyik legfontosabb módszertani feladata az, hogy 
fertőzzék a vonzáskörzetükben lévő közoktatási intézményeket. Próbáljanak példát mutatni, 
hogy hogyan kell a helyi pedagógiai programokba becsempészni az emelt szintű testnevelést.  

 
SZALAY FERENC (Fidesz): Az alapfokú sportiskola kérdésére Balogh Gábor úr 

talán egy gondolattal erre utalt. Szeretnénk egy olyan vonalat is elindítani, ami arról szólna, 
mint a művészeti oktatás. És ehhez, amit Szilágyi képviselőtársam mondott, nagyon-nagyon 
kapcsolódik. Ez azt jelentené, hogy a sport ugyanúgy az élete részévé lenne az azt választó 
gyereknek, mint mondjuk a hegedű. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos vonal. A 
közoktatási vagy köznevelési típusú sportiskola persze fontos, hogy rávezesse a gyereket a 
sportmunkára, de nagyon egyetértek, hogy az egyesületi típusú sportiskolák mennyiségének 
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és akár minőségének is a továbbfejlesztését talán az egyik legfontosabb feladatunknak kell 
tekinteni. Itt ül körünkben a KSI volt igazgatója, amikor a KSI jól működött, akkor jól 
működtek az egyesületi típusú sportiskolák, mert egy módszertani központ volt, aki sugallta 
lefelé a szellemiséget, a módszereket és sok minden mást. Tehát azt gondolom, hogyha 
tényleg komolyan vesszük az utánpótlás-nevelést, akkor ezt a rendszert újra fel kell tudni 
építeni, mert a közoktatási típusú sportiskola és az egyesületi típusú utánpótlás-nevelés nem 
fogja tudni megoldani az utánpótlás-nevelési kérdéseinket.  

Ez látszik egyébként a bemutató filmből, hogy egészen egyszerűen nincs ott a 
sportegyesületek, a szakosztályok, a szövetségek rendszere, ahol éppen kellene lennie. Ez az 
egyesületi típusú sportiskola viszont ezt tudja kezelni és tudta is kezelni az elmúlt időkben is. 
Tehát ezt nagyon megfontolandónak tartom mindenki számára. De úgy látom, hogy 
professzor úrék ezen rajta vannak, hogy haladjunk tovább, de a politika nélkül ez nem fog 
menni. Tehát ezt megint csak be kell venni a nagy központi programjaink egyikébe.  

A kötött diáksport-normatíva, Szilágyi képviselő úrral teljesen egyetértek benne. Ha 
nem lesz a mindennapos testnevelés finanszírozása rendben, szerintem rendben lesz, akkor 
hiányozni fog a kötött diáksport normatívája. Ha rendben lesz, akkor viszont nem lesz 
szükség a diáksport kötött normatívájára.  

Ez most úgy látszik valóban, hogy még dolgozni kell rajta, hogy a mindennapos 
testnevelés forrásai rendben legyenek, főleg, ha a felmenő rendszer beindul, de szerintem 
rendben lesz. 

A mindennapos testnevelésnek pedig azt látom a nagy értékének, amin egyébként én is 
nagyon sokat vitatkoztam, hogy délután is van két kötelező óra. Ugyanis a délutáni két 
kötelező óra, és ezt az összes szövetségnek javaslom innen, lesz az a lehetőség, hogy 
visszamehessenek az egyesületek az iskolába. Akár a diák-sportegyesületeken keresztül, akár 
önmaguktól, mert akkor nem a délelőtti órákban kell a tanrendbe beavatkozniuk, hanem 
délután ők tudják kiváltani akár a testnevelés foglalkozást is. Ez egyébként benne van 
lehetőségként a sporttörvényben. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon jó lépés lesz a 
későbbiekben, de ezt innen is, az önök részéről is, professzor úr el kell tudni adni a sportágak 
felé. Azt gondolom, hogy erre vevők lesznek. És ha itt tartunk, akkor Istvándi professzor úr 
nem tudom, itt van-e még, nagy csatát vívott a Testnevelő Tanárok Országos Szövetsége, 
hogy a mindennapos testnevelés mint megfogalmazás, mint egy komoly értéke a rendszernek, 
tényleg így is maradjon. Mert volt levegőztető óra meg volt, nem tudom, még milyen 
megfogalmazása ennek a mindennapos testnevelés programnak. Most hála istennek 
mindennapos testnevelésről beszélünk és kötelező mindennapos testnevelésről beszélünk. 
Fontos dolog, és fontos az, hogy ezen keresztül újra a sport presztízse visszajöhessen. Mert 
megint csak a film. Igazából a nagy baj az, hogy még mindig nem a sport az első a szülők 
fejében, még mindig nem az egészséges életmód a szülők fejében az első. Ha ezt nem tudjuk 
visszahozni, akkor gyakorlatilag nem tettünk semmit. Tehát a legfontosabb dolog az, hogy 
elfogadja ez az ország újra azt, hogy az egészségügyhöz a sporton keresztül visz az út. A 
közösségi értékek a sporton keresztül emelhetők fel. Szerintem most nagyon nagy lépéseket 
tettünk. A Tao-finanszírozáson túl sok minden olyan dolog történik, ami arról szól, hogy a 
sport mintha kezdene a helyére kerülni. 

Az elnök úrral az előbb beszéltünk róla, hogyha egy alkotmány megjelöli azt, hogy a 
sporthoz való jog, az egészséges életmódhoz való jog az alaptörvényben ott van, azért ez nem 
semmi. De ezért nagyon sokat kell még dolgozni, hogy ez valóban átmenjen az emberek 
fejébe.  

Egy kicsit lejjebb: nagy gondnak tartom azt, hogy a hagyományosan eredményes 
magyar sportágak utánpótlásai is 18-20 éves kor alatt lassan-lassan minőségi problémáktól 
szenved. Az ember beszél akár a kézilabdával, akár a vízilabdával, a kajak-kenuval mondjuk 
nem, de a cselgánccsal, vívással, borzasztó, hogy milyen gyenge az az utánpótlás, akire 
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építenünk kellene. Ez megint nem fog jó irányt hozni. Nyilván itt lesz egy öt-tíz év, amire ezt 
az egészet be lehet majd pótolni. Ezt azért mondom, hogy nagy időtávlatokban kell 
gondolkodni, hogy visszatérjen az az eredményes és nagy mennyiségű utánpótlás, akiből 
tényleg jó magyar élsportoló is kijöhet a későbbiekben.  

Köszönöm a tájékoztatót, ezt a filmet különösen. Mindenkinek a figyelmébe 
ajánlanám újra a Tao-felhasználási részt. Nagyon fontos az, hogy a labdarúgást tényleg 
vegyük egy kicsi kijjebb, hiszen ők megkapták az utánpótlás-nevelésre szánt pénzeket 
máshonnan, de hogyha nem az lesz a fő irány, hogy a gyerekekre, az utánpótlásra, az edzőkre 
költeni a pénzek jelentős részét, ilyen beszámolókról, ilyen jó beszámolókról lehet hogy nem 
fogunk tudni beszélni a későbbiekben, mert el fognak fogyni a gyerekek. Az pedig nagy baj 
lenne. Köszönöm a tájékoztatót.  

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Czene Attila államtitkár úr kért szót.  
 
CZENE ATTILA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Csak egy kiegészítés 

a korrektség kedvéért főigazgató úrnak és Szalay alelnök úrnak. Az, hogy mindennapos 
testnevelésre nincs lehetőség, ezt a mondatot, azt gondolom, hogy most már nem 
használhatjuk. A mindennapos testnevelés lehetősége benne van a törvényben, és akkor itt 
korrigálnék, hogy nem a sporttörvényben, hanem a köznevelési törvényben van benne. Tehát 
maga a lehetőség benne van, az más kérdés, hogy nyilván diáksport-normatíváról 
beszélhetünk vagy nem beszélhetünk, illetve a finanszírozási lábáról mikor tudunk beszélni 
felmenő rendszerben, de azt gondolom, hogy ez így korrekt, hogy ezt tisztáztuk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Vincze László képviselő úr kért szót.  
 
VINCZE LÁSZLÓ MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen. Én nagyon örülök, hogy a 

mindennapos testnevelés végre el fog indulni, csak minél szélesebb körben és minél 
gyorsabban tegyük meg ezt a lépést. Esetleg úgy zárójelesen a szíves figyelmükbe ajánlok egy 
csongrádi iskolás módszert, kipróbálásként az országban egy helyen meg lehetne ezt csinálni, 
amit mi csináltunk, hogy 40 perces órákkal értük el azt az öt perc tartalékokból összerakva, 
hogy minden óra délelőttre esett, így nem lehetett kibújni a délutánok szorításában ilyen-
olyan-amolyan indokokkal, még ha elfogadom azt a részét, hogy az egyesületek ott 
jelentkezhetnek. Igen ám, de továbbfűzve azt a gondolatot, kérdezném professzor urat, hogy 
azok a fehér területek mint jelesül Csongrád megye is itt bizonyos szempontokból nézvést, itt 
utánpótlássport, iskolai vonal meg egyebekre gondolok, egyesületi sportiskolai vonal, amit 
később ki kellene hogy fejlesszünk azokra a kisebb bázisokra is építve mint mondjuk 
Csongrád, mert van azért labdarúgás meg sok minden van, evezés, kajak-kenu, tehát 
kiterjeszteni azokat a térképbeli fehér foltokat hogyan lehetne. 

A másik dolog, kérdezném, mert lassan szembesülni kell azzal is, hogy az a 
menedzseri hálózat, nem hálózat, egyéni menedzserek meg mindenkik, akik sündörögnek az 
adott, akár látványsportágak körül is, mennyiben segítik, vagy akadályozzák a magyar 
gyerekek sportolását, utánpótlás felfelé áramlását, esélyegyenlőségét és mi egymást, vagy 
mivel én vagyok a menedzser és az én játékosom, igaz, hogy 30 valahány éves, meg 
valahonnan jött nagy név, de csak az csinálja meg az játssza, amaz csinálja, akár konkrét 
dolgokat is elő lehet ezzel kapcsolatban rángatni. A kérdésem alapvetően az, hogy mennyiben 
segíti vagy gátolja ez a fajta és mennyiben lehet ezt szabályozni egyesületeken, szövetségen 
és mindenen keresztül. Mert tartok tőle, hogy azért kaotikusak az állapotok, most már 
megpróbálok ebbe az irányba egy kicsit nézgelődni, mert vannak kellemetlen tapasztalatok. 
Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Gömöri Zsolt, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke 
jelezte, hogy az utánpótlás-nevelés fogyatékos sportra vonatkozó részéről szeretne néhány 
gondolatot megosztani velünk. Öné a szó, elnök úr! 

Gömöri Zsolt hozzászólása 

GÖMÖRI ZSOLT, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke: Köszönöm, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Szabó Tamás előadását mindig szívesen hallgatom, mert új elemeket tud 
mondani és rendkívül informatív, és talán az igazgató úrnak az előadásából azért hiányzott a 
fogyatékos sport, mert nagyobb hangsúly van fektetve az olimpiai sportágakra, és ez így is 
van rendjén. De ugyanakkor el kell mondanom, hogy évek óta, immár azt hiszem, második 
éve elkezdődött egy olyan párbeszéd, ami az intézmény és a fogyatékkal élőknek az 
utánpótlás nevelésére kezd kiterjedni. Tehát valóban, megnyílt az a lehetőség, és ezt az 
államtitkárság is megerősítette, az év elején elindult az a munkafolyamat, ami hivatalosan is 
be tudja tölteni a nemzeti utánpótlási intézmény, a nemzeti szó kifejezését. Tehát a 
fogyatékkal élők és nemcsak az olimpiai, hanem a paralimpiai sportágak vonatkozásában is. 
Azért kívántam ezt elmondani, mert tudom, hogy a bizottság rendkívül nagy figyelemmel van 
a fogyatékkal élők sportjára, többször voltunk már itt tájékoztató jelleggel.  

Az a fajta nyitottság és szakmai program, amit a professzor úr által vezetett stáb 
képvisel, az nekünk egyfajta kihívás is, hiszen meg kell felelni, és most már eljutottunk ahhoz 
az állomáshoz, hogy nálunk pattog a labda, tehát az intézmény nyitott, befogadókész, 
megvannak azok a módszertani elemek, amire mi rá tudunk csatlakozni. Nálunk az az első 
számú szempont, hogy sportág és korosztály szerint rá tudjunk teljesen illeszkedni, és ne 
legyen semmilyen specifikus vagy speciális megkülönböztetettség, hanem a programokhoz 
teljes egészében csatlakozni tudjunk. Ez a sporttörvény, ami januárban életbe fog lépni, úgy 
gondolom, hogy meg fogja ezt az irányvonalat erősíteni, és azt a fajta integrációs feladatot, 
amit egy köztestületen keresztül el lehet látni ugyanúgy az intézmény segítségével nagy lépést 
fogunk előrelépni, hogy az utánpótláskorúakat is szakszerűen és érdemben tudjuk kezelni. 
Úgyhogy én köszönöm szépen az eddigi munkát. És nagy érdeklődéssel hallgattam az 
előadást. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, elnök úr. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy van-e még kérdés, 

észrevétel, és utána megkérném az előterjesztőket, hogy ezekre válaszoljanak. Szilágyi 
alelnök úr! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Ha megengedik, az elején egy 

ilyen személyes megjegyzést is tennék, hogy érdekes a sport világa, ezen belül érdekes a 
Sportbizottság világa is, hiszen az elmúlt időszakban vitatkoztunk a sporttörvényről, 
vitatkoztunk a költségvetés során a sporthoz kapcsolódó költségvetési tételekről, és tényleg 
sokszor olyan viták voltak, amik már majdnem a személyeskedés határát súrolták, pont Szalay 
Ferenccel vitatkoztam a legtöbbet, és eljön az idő, amikor a sport helyzetéről beszélünk, ugye, 
a jobbítás érdekében az alapvető elképzelésekről és célokról beszélünk, és mindenben 
egyetértünk. Tehát az, ami itt elhangzott Szalay Ferenc részéről, azt ugyanúgy egyformán 
látjuk, mi is így látjuk ezeket a dolgokat.  

És akkor arról, amiről nem beszélünk, vagy elég keveset beszélünk, hogy valóban a 
mindennapos testnevelés felé elmozdult a közoktatási törvény. Ebben is csak a gyakorlati 
megvalósítással lehetnek problémáink, hogy mi is azt szeretnénk, és ezt szeretné a 
kormányzat is, hogy valóban öt testnevelésóra legyen egy héten. Mi egy kicsit azért vagyunk 
szkeptikusak, mert ezekkel a délutáni órákkal, félünk, hogy azok fognak itt is majd mozogni, 
akik már egyébként is szeretnek sportolni és mozogni. És mi pedig azt szeretnénk, hogy 
megszerettessük minden tanulóval. 
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Viszont, ami lényeges lenne, és keveset beszélünk róla, az a szemlélet megváltoztatása 
az iskolákkal kapcsolatosan. Hiszen ma is még úgy tekintenek a testnevelésre mint egy 
melléktantárgyra. Tehát minden fontosabb szinte a testnevelésóránál, és akkor nem biztos, 
hogy így a törvényalkotói szándék is meg tud jelenni. Hiszen egyetlen egy dolgot említek 
csak, van olyan ombusdmani állásfoglalás, ami például azt mondja ki, hogyha valaki 
megjelenik a testnevelésórán, de nem visz magával felszerelést, de fizikailag ott van, tehát 
leül a sarokba és internetezik, vagy a telefonjával játszik, nem lehet beírni hiányzásnak. Tehát 
nem mulasztott óra. Innentől kezdve ez egy kiskapu, tehát azért mondom, hogy vannak olyan 
dolgok, amit még rendbe kell tenni ezen a területen, hogy az a három vagy öt testnevelési óra, 
ahová eljutunk, az valóban elérje azt a célt, ami a törvényalkotónak is és valamennyiünknek a 
célja, hogy a gyerekek sportoljanak, mozogjanak, és megszeressék a sportot. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Szalay Ferenc alelnök úr, öné a szó. 
 
SZALAY FERENC (Fidesz): Valóban így van, hogy a sport összehoz, a kínai-

Egyesült Államok kapcsolatot a ping-pong diplomácia, ugye emlékszünk rá, hozta össze 
annak idején, de egészen más úgy kezelni valamit, hogy jobbítás mint Jobbik Magyarország. 
Mind a kettő nagyon jó. (Derültség.) De én ezt azért mondom, mert valószínűnek tartom, 
hogy a Jobbik Magyarország sportról megfogalmazott gondolata, meg a Fideszé, meg az 
MSZP-é nem nagyon különbözik ám egymástól. Én azt gondolom, hogy rengeteg egység van, 
hála az istennek, ezért vagyunk itt. 

És ha beszélhetünk az oktatás és a sport viszonyrendszeréről, hogy mennyire nehéz az 
oktatási kormányzaton átvinni sportos dolgokat, amit Szabó professzor úr mondott, nagyon-
nagyon igaz. És Czene államtitkár úr a megmondhatója, hogy mennyit harcolt ezért az 
egészért mondjuk mint szúnyog a szembeszélben, hihetetlen mennyiséget azért, hogy el 
lehessen fogadtatni azt az oktatási kormányzattal, hogy az ő munkájuk egy egészséges gyerek 
nélkül egészen egyszerűen hamvába holt. Ez egy nagyon-nagyon komoly munka. És hát nem 
tudom, elnök úr, hány éve? Nyolc-tíz éve minden kormánnyal, a saját kormányzatunkkal is 
nagyon komoly harcot vívunk azért, mert a közismereti tantárgyakat tanító tanárok egészen 
egyszerűen vagy nem akarják, vagy nem tudják belátni azt, hogy mennyit ártanak egyébként 
annak a gyereknek, aki az ő kezükre van bízva, hogyha az ép testben ép lélek című gondolatot 
nem viszik tovább.  

Hát amikor kettő óra volt hetente a kötelező testnevelés, harcoltunk körülbelül három 
évet azért, hogy két és fél legyen. Ugye? Félóráért harcoltunk négy évet. És ez a mostani, 
hogy öt testnevelés órával elindul, ez az én számomra valami fantasztikus eredmény. És nem 
mondom, hogy nem volt kicsi a háború, és nagyon nehezen lehetett ezt a dolgot végigvinni. 
De úgy vagyunk mint a farkas meg a bárány. A lábunk már benn van, aztán majd jó nagyra 
fogjuk nyitni ezt az ajtót. Egyébként mindenkinek az érdekében. 

A fogyatékosokról nagyon jó, Gömöri úr, hogy ezt elmondta, mert ez tényleg 
hiányzott ebből a tájékoztatóból, és így egységes lett az egész. Rengeteg fogyatékos 
fiatalember van, gyerek van, sajnos, rengeteg. És hogyha ezt a szemléletet lehet vinni, akkor 
azt gondolom, hogy a fogyatékos sport tényleg a helyére kerül, és persze nagyon fontos, hogy 
a paralimpia rendben legyen, a siketlimpia rendben legyen, de rendbe kell, hogy legyen az, 
hogy minden gyerek, akinek szüksége van a mozgásra, akár fogyatékos, akár nem, az tényleg 
megkaphassa azt a mozgásmennyiséget, úgyhogy nagyon jó, hogy ezt az elnök úr elmondta. 
Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e még további 
észrevétel, esetleg kérdés. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor az előterjesztőknek 
megadom a szót, hogy még az elhangzott kérdésekre válaszoljanak.  

Dr. Szabó Tamás válaszadása 

DR. SZABÓ TAMÁS, a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója: Kezdem akkor a végével. 
Az elnök úrral tényleg sokat beszéltünk, helyettes államtitkár úrral is, hogy a parasportot hogy 
kellene beilleszteni ebbe az egész utánpótlás-nevelési rendszerbe. Azt hiszem a know-how 
megvan, tehát a módszertannal nincsen gondunk. Mással voltunk elfoglalva közösen. Én azt 
hiszem, és velem kapcsolatban nagyon sokszor az a kritika, hogy nehezen értik, amit én 
mondok. De most a Zsolt elmondta, hogy az új köztestületi modell, ha itt egy ilyen szerkezet 
feláll, pontosan alkalmas lesz arra, hogy egy integrált munkát tudjunk végezni. Hiszen az a 
módszertan, amit mi itt a feladatfinanszírozással, az állami pénzek kezelésével, az egyéni 
menedzseléssel kapcsolatban megalkottunk az elmúlt időszakban, ez nemcsak a parára, ez 
érvényes a szabadidősportra, talán még a diáksportot is tudja segíteni. Tehát itt a lehetőség. 
Én úgy gondolom, hogy erre teljesen nyitottak vagyunk, sőt ez a munka el fog indulni. A 
játékos ügynökökkel kapcsolatban hála istennek, nekünk még nagyon kevés dolgunk volt 
ezekkel, de ugyanakkor pedig el kell mondanom, hogy a szingapúri ifjúsági olimpiai 
játékokkal kapcsolatban a teniszezőinknek a részvétele kérdéses volt sokáig. Tudniillik a 
menedzserek azt mondták, hogy inkább mennek a US Openre, amelyik két héttel volt 
Szingapúr után, és ha elmennek Szingapúrba, akkor nem tudnak készülni a US Openre. Tehát 
itt volt egy konfliktus, hála istennek megoldódott, mert a MOB megteremtette a lehetőséget, 
hogy ott tudtak, mit tudom, én milyen pályán edzeni. Tehát magyarul megoldottuk, de 
kétségtelen, megjelent ez a történet is.  

Látjuk, hogy a Heraklész programból is több gyerek kizúgott azért, mert a 
menedzserek más szempontokat helyeztek előtérbe. Magyarul a központi felkészülést nem 
nagyon akarták. 

Végezetül Szalay alelnök úrhoz: katartikus érzés, ugye tegnap olvastam a 
törvénymódosítást, a beadandó egyéni indítványt az egyesületi típusú sportiskolákról. Olyan 
rég vártuk mint a Messiást, tudniillik nem értettük, hogy miért kellett kiirtani ezt a fogalmat, 
ezt a fajta sportiskolát, miért kellett kiirtani a magyar sportéletből. Ennek sem szakmai, sem 
pénzügyi oka nem volt, nem is tudom, hogy ennek mi lehetett az oka, de annak idején 
megkaptuk az ukászt, hogy nem beszélhettünk egyesületi vagy egyébként sportiskoláról. 
Érthetetlen a dolog. Nagyon örülök, hogy ez megjelent, és ezzel biztos, hogy fogunk élni, és 
ezerrel fogunk dolgozni ezen. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, professzor úr. Köszönöm az előterjesztőknek az aktív 

együttműködést, és minden elismerésem azért a szakmai munkáért, ami az utánpótlás-nevelés 
területén folyt. Elég beszédesek a számok, a táblázat, amit mellékelt a professzor úr az 
előterjesztéshez, az jól mutatja, hogy nagyon kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottak a 
versenyzőink az elmúlt években. Tehát gyakorlatilag látszik, hogy a program indulását követő 
3-4 évben volt egy elég nagy hektikusság, és aztán a szakmai munka, nyilván az előírások, az 
edzőképzés, a szakmai irányelvek alapján kiegyensúlyozódott, és teljesen egyetértek azzal, 
amit leírt az előterjesztésben, hogy elérte a maximumát az utánpótlás-nevelés mára. Tehát 
igazából az a feladat van előttünk, nagyjából hasonló módon mint a versenysportban, hogy ezt 
a szintet kellene tudnunk abban a nemzetközi versenyben, ami egyre erősebb sajnos évről 
évre, úgyhogy ez komoly kihívás lesz mind a kormányzat, mind a MOB részére, hogy a 
következő évek során ugyanezt a magas színvonalú szakmai munkát lehessen folytatni. 

Egy dolog az, ami még esetleg segíthet nekünk ebben, amit szintén professzor úr 
említett, és amivel teljes mértékben egyetértek, hogy a bázis szélesítése, tehát minél több 
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gyerek kerüljön a látótérbe, minél több gyerek kezdjen el sportolni. Erre a legalkalmasabb 
terep, ebben egyetértünk, az iskola.  

Alelnök úrral tízéves munkánk kerül talán megkoronázásra, éppen a ma délután 
kezdődő vagy folytatódó köznevelési törvénnyel, amelyben nagy küzdelemben vagyunk. 
Engem is nap mint nap keresnek meg testnevelő tanárok, és mutatják a különböző 
táblázataikat, amiben teljesen igazuk van, hogy sajnos a létesítményhelyzet erős korlátja ma a 
mindennapos testnevelésnek. Tudom, hogy nagy feszültséget okoz, jártam olyan iskolákban, 
ahol egy órában 70-80 gyerek kell hogy egy tornateremben sportoljon, ami szinte lehetetlen 
vállalkozás. Nyilván mögé kell tennünk egy olyan létesítményfejlesztési programot, ami 
ebben segít. Ha visszagondolunk a diákra, és ugyan nem bontotta ki professzor úr az MLSZ-
nél, hogy miért is van ez a nagy tárgyieszköz-beruházás, hát ez a grundfejlesztési, 
létesítményfejlesztési program, hiszen ma az a helyzet, hogy nincs is hol mozogjanak. Mindig 
panaszkodunk, hogy a gyerekek nincsenek pályán, de egy alapos felmérést végzett az MLSZ 
az elmúlt hónapok során, és arra jött rá, hogy nincsenek pályák. Tehát még ha a gyerekeket 
motiválni is tudnánk, és levinnénk őket, nincs hova. Tehát nagyon remélem azt, hogy ennek a 
létesítményfejlesztési programnak az lesz a következménye, hogy valóban sokkal több gyerek 
fog sportolni és nemcsak egy sportágban, hanem nyilván valamennyiben, hiszen arra 
törekszik az MLSZ is nagyon helyesen, hogy olyan grundok épüljenek, ami nemcsak a 
labdarúgás céljait tudja szolgálni, hanem a kézilabdáét, a kosárlabdáét ugyanolyan módon, és 
nyilván a célunk az, hogy az alapsportágakban is erősítsünk, tehát olyan atlétikai pályákat 
tudjunk építeni, amik nagyon hiányoznak ma az egész országban.  

Úgyhogy további sok sikert kívánok mind a Nemzeti Sport Intézetnek, mind az 
államtitkárságnak, a miniszterelnökségnek ahhoz, hogy ezt a munkát sikeresen tudjuk 
eredményre vinni. Köszönöm szépen. Lezárjuk ezt a napirendi pontot.  

Tájékoztató a magyar diáksport helyzetéről  

 
Áttérünk a negyedik napirendi pontunkra, amelynek keretében egy tájékoztatót 

hallgatunk meg a magyar diáksport helyzetéről. Deák urat megkérem, hogy előterjesztőként 
foglaljon helyet, és kérdezem is egyben, hogy van-e kiegészítése a megküldött anyaggal 
kapcsolatban.  

 
DR. DEÁK GYÖRGY, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke: Igen Tisztelt Elnök Úr! 

Köszöntöm a bizottságot. Mindenekelőtt köszönöm a lehetőséget, hogy a bizottság előtt 
napirendként szerepelhetünk. Tisztelettel kérem, hogy az előző napirendhez hasonlóan tegye 
lehetővé a bizottság, hogy mi is ketten szólhassunk főtitkár úrral, és egy rövid prezentációt mi 
is tehessünk. Tudván a lehetőséget, eleve így készültünk.  

Három nagyon rövid gondolatot fűznék szóbeli kiegészítésként hozzá, és ha 
megengedi az elnök úr a prezentációt, akkor a kiegészítést főtitkár úr tenné meg. Az egyik az, 
hogy a napirendváltás végül is jól jött a Magyar Diáksport Szövetség napirendjéhez is, hiszen 
olyan dolgokra is hangsúlyt fektetett az előző előterjesztő, amely bennünket is foglalkoztat, 
sőt érint.  

Ilyen többek között, több táblán is érzékelhető, látható volt az iskolai testnevelés és 
sport és a szakszövetségek kapcsolata, a finanszírozás. Csak egyet említek például, a 
szakszövetségeknek az iskolákkal való kapcsolata és finanszírozási lehetősége, ahol néhány 
évvel ezelőtt magasan volt fönn például az atlétikában a NAP-rendszer időszakában a 
szövetség érdekeltsége az iskolában, napjainkban pedig több éven keresztül majdnem a 
nullára került. 

Ez is azt mutatja, hogy ugyan a Magyar Diáksport Szövetségnek nem feladata az 
utánpótlás-nevelés, hanem a rendszeres mozgás, az egészséges életmódra nevelés elsősorban 
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és a tömegesítés. Azonban tevékenységrendszerével hatékonyan segítheti azt. Tehát az 
utánpótlásban érintett és érdekelt szervek együttműködésére, hatékony kapcsolatára szükség 
van, szükség lett volna, és szükség van a jövőben is, ezt állandóan hangsúlyoztuk. A magyar 
iskolák döntő többségében, több mint 90 százalékában már csak a jelenlegi hatályos 
törvények, rendeletek szempontjából is működik iskolai sportkör vagy diáksport-egyesület az 
iskola döntésétől függően, és ezeknek feladatuk van az előbb elmondottak vonatkozásában.  

A napirendre kerülést azért kértük, mert úgy gondoljuk, hogy a magyar diáksportnak 
jelenleg olyan értékei vannak, amelyek az objektív körülmények miatt veszélybe kerültek. Így 
én háromról tennék említést. Elsősorban az, hogy a diáksport, az MDSZ tevékenysége 
országosan átadott állami, területi, megyeszinten pedig önkormányzati átadott feladatok 
ellátását jelenti. Az állam, illetve az önkormányzat által elismert mértékben és elismert 
finanszírozás mértékéig. Addig, amíg állami szinten és a központi diáksport-tevékenységben 
különösebb gondunk nincs, a megyék, területek szintjén igen komoly működési zavarok 
jöttek, erről főtitkár úr fog majd beszélni. 

Mára az önkormányzatok segítségével, szervezeti rendszerével országos lefedettségű 
funkcióképes, a legkisebb iskolát is elérő szervezetrendszer alakult ki a Magyar Diáksport 
Szövetség keretén belül. A legalsó szint a DSK-k, DSÉ-k, majd a kistérséget és város és 
vonzáskörzetét jelentő diáksport bizottságok rendszere, amely 206 működik az iskolákban, 
végül a 22 megyei vagy fővárosi diáksport szövetség és végül az országos központ. Sőt, ami 
külön értéke ennek a rendszernek, hogy a területi, megyei diáksport szövetségek, tanácsok 
mellett széles körű szakmai tanácsadó testületek, munkabizottságok működnek önkéntes 
alapon. Tehát egy igen széles körű társadalmi bázisa van a Magyar Diáksport Szövetségnek, a 
magyar diáksportnak. A megyei sportirányítás átalakulásával bizonytalansága miatt ez a 
szervezetrendszer megbomlani látszik, és funkcionálisan gátat jelent a zavartalan 
működéséhez. 

Mára kialakult a Magyar Diáksport Szövetség tevékenységrendszerében a testnevelők 
többsége által elfogadott foglalkoztatási és versenyrendszer. Ez hármas: a diákolimpia, a diák-
szabadidősport és a nemzetközi foglalkoztatás. A diákolimpia nemcsak az igazolt versenyzők 
foglalkoztatását jelenti, a diákolimpia egyik fajtája, teljesen nyílt, ezen igazolt és nem igazolt 
versenyzők együtt indulhatnak. Az utóbbi négy-öt évben szélesítettük ki, és szinte már 
majdnem minden sportágra kiterjesztettük az amatőr foglalkoztatást vagy B kategóriás 
foglalkoztatást. Most elsősorban és látványosan ez a labdajátékokban nyilvánul meg. Az 
utóbbi jó néhány évben a diák-szabadidősportra helyeztünk nagyobb hangsúlyt, azonban ezek 
igen költséges tevékenységek, meg minden egyébként a diáksportban, ha az iskola falain 
kívülre kell mozdulni akár a fővárosban, akár máshol. 

És végül a nemzetközi tevékenység. A többi kiegészítést kérem, hogy engedjék meg 
főtitkár úrnak. Röviden és tömören.  

 
SZLATÉNYI GYÖRGY, a Magyar Diáksport Szövetség főtitkára: Tisztelt Bizottság! 

Elnök úr a nagy részét már elmondta, és gondolom, az írásos anyagot sikerült 
áttanulmányozni, amelyet azért érintek. Ahogy az elnök úr is mondta, a diákolimpiai 
versenyrendszer, a diák-szabadidősport és egyéb diáksportok, ezek között talán kiemelném az 
ebben az évben hatodszor megrendezett magyar diáksport napját, ahol 334 iskola vett részt, és 
jó visszhanggal köszönjük szépen a NEFMI, MOB-támogatást, amiből meg tudtuk ezt 
valósítani. 

Egy pici visszatekintés, nem azért, hogy nosztalgiázzak, de nagyobb tanulólétszám 
volt a ’90-es évek előtt, de hogy mennyivel többen sportoltak rendszeresen, az a főigazgató úr 
előadásában is érezhető volt, hogy bizony, az egyesületek visszaesésével jelentősen 
lecsökkent, és 600 ezer tanuló vett részt akkor az annak nevezett diákolimpiai, illetve 
úttörőolimpiai versenyeken. A ’90-es években sajnos ugye a csökkenő tanulólétszám miatt ez 
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objetkíve nem érhető el, viszont a megszűnő egyesületek problémaköre többször is felmerül. 
Viszont felértékelődött az iskolai sportkörök helyzete, viszont működési feltételeik az iskolák 
alulfinanszírozottsága miatt romlottak.  

A testnevelési munka ellenőrzésének hiányát nagyon nagy problémának tartjuk, a 
most készülő köznevelési törvényben ez egy nagyon fontos elem, hogy visszakerül az 
úgynevezett szakmai ellenőrzés rendszere, és ez egy komplex egységben lesz az úgynevezett 
pedagógusi életpályamodellel.  

Valamikor legalább volt egy labdajátéka és egy alapsportága egy iskolának, ez 
megszűnt, ez is visszaesés.  

Az életmódváltozásokról pedig nem szeretnék szólni, hiszen azzal mindenki tisztában 
van. A következményekkel is tisztában vagyunk, nem baj, ha sokadszor is halljuk, rengeteg az 
elhízott, túlsúlyos gyerek vagy éppen alultáplált, a rendszeresen sportoló fiatalok arányának 
drasztikus csökkenése, az iskolai sportköri munka visszaesése. Ugyan az oktatási törvény 
előírja, hogy kötelező iskolai sportkört vagy diáksport-egyesületet működtetni, de az iskolai 
sportkör esetében ez, ha egy vagy két iskolai sportköri korosztályban megvan, akkor már 
gyakorlatilag a törvénynek eleget tesznek. A két évvel ezelőtti ellenőrzés nagyon tragikus 
képet mutatott, mikor volt egy országos ellenőrzés az iskolai sportkörök működéséről. 

Az esélyegyenlőség egy nagyon súlyos probléma, hiszen olyan nagyon leszakadó 
országrészek is vannak, ahol az egyetlen kitörési és esélyegyenlőségi pont lehetne, hogy a 
diáksportban minden gyerek részt vehet, hiszen itt a fővárosban, nagyobb városokban, az 
egyesületekben a tagdíjak mértéke olyan horribilis, hogy gyakorlatilag a gazdagok kiváltsága 
lett, hogy a gyerekeik sportolhatnak. Ennek a következménye, hogy 300 ezer alá esett a 
diákolimpiákon indulók száma. Ez a kis nagyatádi körzettől kezdve a debreceni országos 
döntőig érthető természetesen.  

A magyar társadalomban sajnos felnőtt egy olyan szülői nemzedék, ahol – ma már 
elhangzott – elsősorban a szemléletet kellene megváltoztatni, a szülői szemléletet, és sajnos a 
magyar sporteredmények is, ha úgy vesszük gyengültek a tizenévekhez képest. 

Mit tartunk prioritásoknak? Már többször elhangzott, valóban a legfontosabb feladata 
lenne a diáksportnak egy testileg, szellemileg egészséges nemzedék nevelésében való 
közreműködés, az esélyegyenlőségről szóltam. 

Az oktatási célokkal összhangban a tanulók fegyelemre, kitartásra szoktatása, a sport 
az egyik legjobb elem ebben a dologban. 

És nem utolsó sorban a széles utánpótlás-választék, amit professzor úr elmondott az 
előadásában. Nagyon jól lehetett látni a nagyon gyenge iskolai vonalat, hát itt az idő, hogy 
valóban összedugjuk a fejünket, és ezen javítsuk. Mi aládolgozunk. 

A legfontosabb, ezt mi nagyon régóta mondjuk Istvánffy tanár úrral közösen, hogy az 
1-4. osztály a meghatározó időszak, ott sajnos mi nem tudjuk támogatni, nem értünk egyet 
vele, hogy úgy valósuljon meg a heti öt testnevelés, hogy három óra délelőtt és kettő délután, 
alsó tagozatban akár, ahogy Vincze képviselő úr mondta, akár még csökkentett, 40 perces 
órával, de mindennap délelőtt kell, a délután sajnos valóban karénekre, matematika szakkörre 
megy el, és még ha az iskolai sportkörök keretén belül bejönnek edzők is kívülről, nem fog 
mindenkit elérni a heti délutáni dolog. A realitás inkább az 5, 8. és a 9-10. osztályokban a heti 
négy és a három lenne, és az valóban délelőtt lenne, de ezt a köznevelési törvény úgyis 
felülírta már, azt hiszem. 

Vonzó iskolai sportkörélet, egészségmegőrzési programok. A felmenő rendszer 
hatékony működtetése, az iskolai tantervre épülő sportágakban. Ahogy az írásos anyagban is 
szerepel, nagyon szeretjük a különböző szakszövetségeket. És érdekes módon vonzódnak a 
diákolimpia szóhoz, de abban a 34 egyéb sportágban csak tényleg előképzettség nélkül szinte 
nem lehet diákolimpián elindulni. Egy vívásban, egy karatéban az természetes, ahogy Szilágyi 
képviselő úr jelezte, de azért szeretném ezt korrigálni, azokban a sportágakban valóban csak a 
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leigazoltak indulnak. De a Magyar Diáksport Szövetség által tantervre épülő diákolimpiákon 
85 százaléka nem igazolt a versenyzőknek, erről statisztikánk van. Értelemszerű, hogy egy 
labdajáték ötös korcsoportban, aki az osztályos döntő 8-as döntőjébe kerül, az többnyire le 
van igazolva, de a megyei szinteken nem.  

Hát amiért kértük is, hogy napirendre kerüljünk, itt egy igen nagy problémában 
vagyunk azzal, hogy az úgynevezett vegyes finanszírozás, a megyei önkormányzatok mostani 
átalakulása kapcsán a mi megyei szintünk teljesen finanszírozásmentes lesz, hogy úgy 
mondjam, majd a táblázat is mutatja, idáig is csökkenő tendencia volt, tehát jelenleg az 
ellehetetlenülés határán vannak a területi diáksport szervezeteink. Ennek megoldása lehetne 
valamiféle módon az egységes központi irányítás és finanszírozás.  

Finanszírozás Itt nagyon röviden, az, hogy mi hat korcsoportban, 15 sportágban 
rendezünk, amiben közel 250 ezer gyerek vesz részt, ennek megvan a kimutatása, itt van 
valóban átfedés, tehát a valóságos mozgás az 210-220 ezer, hiszen van gyerek, aki több 
sportágban indul. 

Itt az tévhit, hogy ez kettős versenyeztetés, hiszen még az egyszeres versenyeztetés 
sem valósul meg igazán. 

Nagyon régi, OTSH-adat, 46 százalék – felkutattam - mozgott legalább 3 alkalommal, 
ez 2009-ben 17 százalék volt. Kulcskérdés az iskola, a tanterv, az igazgató, a testnevelő, a 
presztízs és az elismerés. E nélkül, ahogy Molnár Zoltán MOB-főtitkár úrnak, már nincs itt, 
mondtam, két módon lehet jelenleg most kitörni, azzal, hogy meg kell valamilyen szinten 
fizetni a testnevelőt, aki közreműködik, a másik, hogy ki kell fizetni valamilyen szinten az 
utazást. El kell jutni még a kiskörzetbe is, nincs az iskoláknak pénzük arra, hogy utazzanak. 
Egy-két adat, hogy hány iskolai csapat indult a különböző korcsoportokban, és ott a futsal, a 
teremlabdarúgást jelenti, az egy téli történet, elég szép számok, de azért a kézilabdában és 
aztán nézzük majd a röplabdát, bizony annyira büszkék nem lehetünk, ez a tendencia 
folytatódik, van néhány kiemelkedő megye, de van sok megye, ahol 4-5-7-3 csapat van 
mindössze egy megyei bajnokságon, tehát azért ez nagyon elgondolkodtató. Itt van például a 
kosárlabda. Tehát azok a klasszikus erős megyéink, Pest megye, Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye, Bács-Kiskun még jobban teljesítenek, de vannak nagyon-nagyon szerény 
korcsoportok és induló számok. A röplabda még rosszabb képeket mutat, tehát ez jól hangzik, 
hogy 888 csapat indul, de azért összességében ennek legalább a háromszorosának kellene 
lenni.  

A megyei szervezeteink bevételei teljes összegben, 2009-2010, és a 2011-nél az, ahol 
sárgával van jelölve, ott még a tagdíjat nem szedték be, most van folyamatban, december 15-
ig kell nekik átutalni a beszedett tagdíjnak a 20 százalékát, amivel az országos regisztrációt 
mutatjuk. A T és M azt jelenti, hogy ott teljesen társadalmi a szervezet, a titkárt és a működést 
is ebből a, Békés megyében például az 5,5 millióból kell fizetni, illetve ott még fog jönni 
hozzá tagdíjbevétel. Tehát azért a tendencia sem túl rózsás.  

A megyék milyen  támogatást adtak, három évre vagy két évre visszatekintve, itt egy 
csökkenő tendencia van. Egészében a diáksport – én úgy gondolom, hogy – egy igen szerény 
finanszírozású terület, de ezek a 3-5 millió forintok is eltűnnek, gyakorlatilag Borsodban már 
az idén semmilyen támogatás nem született, Nógrádban szintén, és hát a Csongrád megye 900 
ezer forintja sem igazán hatalmas szám, hogy finoman fogalmazzak, de az átlagos 4-2 millió 
forintok is igen-igen szerények.  

A kitörési pontok és a megoldások kapcsán már elnök úr is és előtte is említettük. Ami 
talán nagyon fontos, hogy az ellenőrzés, illetve a legutolsó pont, hogy a diákolimpia, tehát a 
Magyar Diáksport Szövetség által szervezett három alapsportág mondjuk négy labdajáték  
tekintetében a tanulmányi verseny elismerése egyedül a tantárgyak közül a testnevelésben 
nincs tanulmányi verseny. Erre kaptam egy bíztató szót az oktatási államtitkárság jelen lévő 
képviselőjétől, dr. Gloviczki Zoltántól, hogy a most kiírásra kerülő pályázati rendszerben 
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pályázni kell a tanulmányi verseny megrendezésére. Nagyon nagy lökést adna mind az 
iskolának, mind a testnevelőnek, mind az egész utánpótlás-nevelésnek.  

A diáksport normatíva visszaemelése mindenképpen sürgető, de azt javasolom a 
döntéshozóknak, hogy ez ne normatív módon történjen, hanem éppen a mérhetőség, az 
aktivitás, nem az eredményesség, de hogy hány gyerekkel hány versenyen vesznek részt. Azt 
lehet lemérni. Még a legkisebb körzetben is 3-5 iskola összemérése alapján le lehet mérni a 
tanórai munkát. Ez legyen a lényege, ha sportversenyen vesz részt, akkor nagyobb részt 
kapjon az iskola ebből a támogatásból. És ki kell építeni az iskola és a testnevelők 
érdekeltségi és elismerési rendszerét. És természetesen a közoktatási sportiskola – nem 
beszéltük össze – elismerése, ahogy alelnök úr mondta, a művészetihez hasonló normatív 
támogatása.  

Milyen eredmények születhetnek? Szerintem négy év alatt egy átfogó reformmal és 
finanszírozással 17 százalékról 30 százalékra el lehetne érni, hogy mozogjanak a gyerekek. 
Értelemszerűen a mozgásszervi betegségek visszaszorulnának, és amit sokszor mondok, hogy 
a magyar munkaerőpiacot már jelenleg is sújtja a fizikailag alulképzett gyerekek, el lehetne 
indítani egy szakiskolai diáksport-projektet is. A testnevelő pedagóguspálya presztízsének 
helyreállítása! A hátrányos helyzetű tanulók integrálása a sportba, roma, szegénységi sport 
programokat is el lehet indítani. Egyébként itt van a teremben a Fogyatékkal Élők Diáksport 
Szövetségének képviselője, épp a napokban tárgyaltunk, a mi rendszerünkben is az enyhe 
fokban fogyatékos gyerekek viszonylag nagy számban részt vesznek. Természetesen azokban 
a képzettebb labdajátékokban, azokban saját programot tartanak, de ott vannak ezek a 
gyerekek. És hát a verseny- és szabadidősport merítési mutatói. Köszönöm szépen a 
figyelmet. Ha kérdés van az anyaghoz, válaszolok.  

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy az elhangzottakkal 
kapcsolatban, illetve az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük. Szilágyi 
György alelnök úr! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Rövid leszek. Valóban így 

van, egyetértek maximálisan a prezentációban elhangzottal, hogy sajnos megváltozott a világ, 
és főleg az úgynevezett rendszerváltás óta csak a gazdagabb és tehetősebb családok 
engedhetik meg valóban, hogy a gyermekek sportoljanak az egyesületi tagdíj vagy felszerelési 
költségek miatt, és az iskolának kellene betöltenie azt az űrt, ami itt keletkezett. Tehát, hogy 
azok a diákok, akinek a szülei nem engedhetik meg, hogy egyesületbe írassák be őket, azok is 
sportolhassanak. Annak is örülök, hogy ha ez így van, amit ön is mondott, hogy megváltozott 
a diákolimpiákon, hogy eddig csak egyesületi diákok indulhattak, de lenne egy kérdésem is: 
milyen adatbázis áll az önök rendelkezésére, honnan tudják azt leellenőrizni, hogy egy 
gyermek, aki amatőrként indul az egyesületben, valóban nem igazolt-e, és hogy ellenőrzik-e, 
hiszen itt most megfordítom: aggályos itt a köznevelési törvénynél a visszája. Tehát megadja 
azt a kiskaput, hogy felmentést lehet adni azoknak a diákoknak, akik igazolják, hogy 
egyesületi tagsággal rendelkeznek, tehát van egy sportszerződésük és a tanévre érvényes 
versenyengedéllyel rendelkeznek. Ez azért lehet aggályos, mert az iskolánál nem látjuk az 
ellenőrzés lehetőségét. Tehát le fogják adni a diákok az igazolást, hogy ők egyesületben 
sportolnak, ezért nem fognak, mondjuk testnevelésórára menni, az iskola megadja nekik az 
engedélyt a törvény alapján, viszont nem fogja az iskola biztos leellenőrizni, hogy ez a 
gyermek csak papíron sportol, vagy pedig tényleg egy egyesületben sportol és ott 
folyamatosan részt vesz ezen. 

A másik, utolsó észrevételem pedig, hogy valóban a testnevelő pedagógusi életpálya 
az, hogy milyen oktatásban vesznek részt a gyermekek. Sokszor hajlamos a magyar 
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társadalom egy kicsit így lekicsinyelni a testnevelő tanárok szerepét, pedig óriási szerepük 
van akár a magyar társadalomra, akár a szemléletre. Egyetlen egy példát hadd mondjak. A 
’70-es évek végéig azért van itt a képviselőtestületben is olyan, aki ezt alá tudja majd 
támasztani a kosárlabda nem a legnépszerűbb sportágak közé tartozott Magyarországon. 
Véleményem szerint, ami óriási lendületet adott a kosárlabdának, az az volt, hogy a ’70-es 
évek végén, a ’80-as évek elején a Testnevelési Főiskoláról kikerültek olyan évfolyamok, akik 
a labdarúgással szemben a kosárlabdát preferálták az iskolákban, tehát kosárlabda-oktatásokat 
tartottak, és elkezdődött a kosárlabdának egy óriási fejlődése azért, mert a diákok 
megismerték a szabályokat, találkoztak a kosárlabdával, ők is űzték, elkezdtek esetleg 
sportolni, és ezáltal egy piacot is teremtettek a kosárlabdának a későbbi időszakra, hiszen volt 
szurkoló, és volt megfelelő háttér arra, hogy ez a sportág fejlődésnek induljon. Tehát én 
szerintem óriási társadalmi jelentősége van annak, hogy mennyire megbecsültek a testnevelő 
tanárok és milyen képzésben részesítik a diákokat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Zakó László képviselő úr kért szót. Öné a szó, képviselő úr! 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Tanulságos vetített képes előadást 

láttunk, és hallottunk. Engedjék meg, hogy egy picit más megközelítésben tárjam fel a 
gondolataimat a tekintetben, hogy hogyan jutott ide a diáksport és a fiataloknak a fizikai 
állapota, ahová eljutott. Volt egy határvonal, a ’90-es évek előtti időszak, meg egy utáni 
időszak. Foglaljuk össze, hogy mi változott az utóbbi időben: a feleségem tanítónő, alsó 
tagozatban tanít, a gyerekeket megkérdezte osztályszinten, hogy tegye fel a kezét, aki a Való 
világ sorozatot nézi. A gyerekek 90 százaléka feltette a kezét, ez a műsor tényleg nem tudom, 
hogy mikor van, csak azt tudom, hogy késő este. A gyerekek ezt nézik. Egymást nem 
látogatják meg fizikailag, hanem a padtársak Facebookon üzengetnek egymásnak a minimális 
esélyét is elvéve annak, hogy bármilyen, mozgással is járó tevékenységet végezzenek. Régen 
a falu végén focipálya volt, az árokpartján játszottak. A falvakat szépen lassan kiüríti a – hogy 
mondjam – körülmények hatása, kiürülnek a falvak, ebbe nagyon bele tudnánk menni, de nem 
ez a cél, és a városba vándorló tömegeknek a mozgásigénye is alábbhagy. 

A kosárlabdával kapcsolatban nekem rögtön az jutott eszembe, mikor Szilágyi 
képviselőtársam mondta, hogy mitől változott meg a kosárlabda irányába a szimpátia, az 
ugrott be egyből, hogy az összes amerikai film, ami előtt az emberek ott ülnek, és a 
manhattani bekerített ketrecben a filmsztárok meg az ottani történetek is ott játszódnak, ott a 
kosárlabda megy. Amerikában az európai futballnak nem nagy hagyománya van.  

És hát a táplálkozási szokások megváltozása. Eszméletlen mértékű káros, a fejlődést 
nem segítő élelmiszert viszünk be a globalizáció eredményeképpen a szervezetünkbe. Ez 
mind lerakódik azokon a fiatalokon, akik az előbb említett okok miatt nem mozognak. Ezt az 
egészet azért tartottam fontosnak elmondani, hogy volt egyfajta ilyen önmarcangolás 
kicsengése is az előterjesztésnek, ami, hát értem, hogy egy sportbizottsági ülésen testnevelő 
tanárokról beszélünk, de én úgy gondolom, hogy legalább ekkora felelősség nyomja a vállát a 
nem testnevelő tanároknak. A szülőkről már ne is beszéljünk, mert az sem véletlen, hogy most 
már a gyerekeket egész napra az iskolába kényszerítjük. Részben helyesen, mert a szülők 
jelentős része vagy alkalmatlan egyszerűen a gyereknevelésre, vagy alkalmas lenne, de 
reggeltől estig robotol a megélhetésért, a gyermekével kevesebb időt tud eltölteni, és ez a 
nevelési feladat a tanárokra hárul. És csak megismétlem magam, hogy ez a felelősség a 
pedagógusok között legalább olyan arányban osztandó el mint ahányan vannak nem 
testnevelő tanárok és testnevelő tanárok. Rendkívül nagy a teher a vállukon, hát illene a 
pedagógus társadalomnak és annak minden tagjának ezzel tisztában lennie. Úgyhogy sokkal 
összetettebb a probléma mint ahogy most itt látjuk, ez mind igaz, érthető, csak nagyon-
nagyon mélyre kell lemenni ahhoz, hogy a valódi okokat feltárjuk. Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Szalay Ferenc alelnök úr kért szót, öné a szó. 
 
SZALAY FERENC (Fidesz): Teljesen egyetértve Zakó képviselő úrral, és nem menve 

még egyszer ezen végig, azt gondolom, hogy az egésznek – ahogy az előadásbók is kiderült – 
a testnevelő tanár és az iskola vezetése alapvetően meghatározója. Én azt látom, hogy ma 
tanárnak, de testnevelő tanárnak különösen a gimnáziumi osztályok legalja megy el. Mert 
egész egyszerűen nem perspektíva ma tanárnak lenni, testnevelőnek meg különösen nem. Én 
is tanár vagyok, tehát azért, mielőtt bárki megsértődne, merem ezt mondani, és elég régen 
ismerjük egymást. Amíg a testnevelő tanár hatékony, jó fellépésű és komoly elhivatottsággal 
bírt, addig ezekkel a problémákkal nagyon kevésszer szembesültünk, mert voltak 
tanáregyéniségek ebben a kérdésben. Elvesznek ezek. Nekem az öcsém Egerben tanít 
testnevelésszakon, olyan emberek kerülnek be testnevelésszakra, akiket nagyon-nagyon 
nehezen tudnak ők, a tanárok elképzelni, hogy majd tanítani fogják a gyerekeket. Hadd ne 
menjek ezen végig. Ez egy alapvető probléma. Hogyha ezen nem lehet változtatni, nagy baj 
lesz a végén. 

A másik, az előbbi utánpótlás-nevelési előadás a diáksport-előadás nélkül valóban 
féllábú lett volna, nincsen normális utánpótlás-nevelés normális diáksport nélkül. 
Erőlködhetünk, amit akarunk, hogy ha nem fog visszaállni a sport presztízse az iskolai 
testnevelésen és a diáksporton keresztül. Tehát azt gondolom, hogy amit most hallottunk, az 
megint ugyanaz a vészharang, amit már többször hallottunk. Szerintem egy kicsit jobban 
állunk benne, mint eddig, de hogyha nem tudjuk visszaszoktatni a gyerekeket a 
testnevelésórára, a szülőkkel elhitetni, hogy ez egy fontos dolog, és lehet, hogy egy kicsit 
büdösebb a gyerek mint ahogy ők gondolják, de ez inkább az egészségét szolgálja, meg a 
fejlődését, semmint valami esztétikai problémát jelentene. 

Az ellenőrzés. Valóban, hogy ha emlékszünk rá, amikor a szakfelügyeleti rendszer 
normálisan működött, és számon kérték a napi felkészülését a tanároknak, a testnevelőét is 
egészen más jellegű volt az oktatás rendje. Nyilván képviselő úr ezt pontosan tudja, fel kellett 
készülni mindenkinek aznap a testnevelésórán, és ezt ellenőrizték. Abban a pillanatban 
tanított tantárggyá vált a testnevelés, és ezzel a presztízse ugyanolyanná vált mint a 
történelemé. Amikor nem tanított tantárgy, hanem csinálj, amit akarsz, abban a pillanatban a 
presztízsveszteség összejön. Mert akkor a gyerek nem azt érzi, hogy vele foglalkoznak, 
hanem azt mondják, hogy csinálj, amit akarsz. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, 
amit Szlatényi úr mondott, hogyha az ellenőrzést nem lehet visszahozni, akkor megint csak 
egy komoly lábát rúgjuk ki az egészséges életmódra nevelésnek vagy a testnevelés 
presztízsének a visszaállásának.  

Egy másik komoly probléma, ez a megyei szintnek gyakorlatilag az eltűnése. A 
mostani átalakulási rendszerben meg kell találnunk azt, hogy hová kerüljön a megyei 
sportirányítás, és nemcsak a diáksport, hanem általában mondjuk a sportigazgatóságok 
kérdése. A gondolatokban benne van a kormányhivatal, de benne lehet a megyei jogú város is. 
Nyilván itt megint finanszírozási kérdés lesz a vége, hogy ezt ki fogja tudni finanszírozni, de 
hogyha nem tudjuk megoldani, akkor a Magyar Olimpiai Bizottság felemelése is veszélybe 
kerül, hiszen az alja, a rendszernek az alja fog billegni. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon-
nagyon megfontolandó dolog, hogy a megyei sportirányítási szintekkel mit lehet és mit kell 
csinálni. Itt az a költségvetési csökkenés a 126 millió forintról 77-re, ez azért jelzi, hogy a 
probléma nem kicsi, ellenben nem drága, mert ez nem tétel ahhoz képest, ami lehetőséget hoz.  

A versenyrendszerről. Nekem is vannak kétségeim a vegyesrendszer kapcsán. Tehát 
azt én sem tudom pontosan, hogy az hogy is működik, hogy igazolt gyerek meg nem igazolt 
gyerek. Ez nem tudom, hogy hány éves probléma. Tehát, hogyha a diákolimpiai 
versenyrendszerben az igazolt gyerekek megméretik magukat a nem igazoltakkal, akkor ez 
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egy, nem a valóságot tükröző versenyrendszer. Ha ezt külön lehet választani, akkor igen, csak 
akkor meg találkozik az egész a szövetségi versenyrendszerrel. Lehet, hogy ezt meg lehet 
oldani, sőt biztos, hogy van rá megoldás, de én ezt nem érzem különösebben most hogy hogy 
van. Ellenben nagyon fontosnak tartanám azt, hogy kötelező versenyek legyenek újra az 
iskolákban. Tehát annak idején nem tudom, ki mennyire emlékszik rá, az atlétikából, 
labdarúgásból, talán úszásból kötelezően versenyezni kellett. Voltak iskolai bajnokságok, 
voltak iskolák közötti bajnokságok, voltak járási bajnokságok, megyei bajnokságok, majd 
országos bajnokságok. Gyakorlatilag egész évben mozogtak a gyerekek, és nemcsak úgy, 
hogy felkészültek országos sportnapokra, hanem folyamatosan készültek arra, hogy heti 
rendszerben dolgozzanak. És ez volt az a program, ami minden gyereket megmozgatva 
odahúzta a tehetségkutatókat, a jó egyesületekből, a normális egyesületekből azokat, akik 
keresték a tehetségeseket, aztán itt kapcsolódott hozzá az egyesületi típusú sportiskola, ahová 
vitték a gyerekeket tovább. Tehát a rendszer maga kitalált rendszer, nem kell újra kitalálni. Ez 
szerintem nagyon-nagyon normálisan tud működni.  

Én azt gondolom, hogy elindultunk ebben az irányban. A mindennapos testnevelés 
biztos, hogy segítség. Én sem értek azzal egyet, hogy nem tanrendben van mind az öt óra. De, 
még egyszer mondom, csatát nyertünk most, a háborút még nem nyertük meg. Ha alsó 
tagozatba be tudjuk vinni az öt órát, az a non plus ultra lesz, nem tudtuk átvinni. Be kell 
valljam, nem tudtuk, örültünk annak, hogy 3:2 arányban ezt meg lehessen oldani. Ráadásul 
nagyon nagy harcot kellett vívnunk a tanítónők szerepével, mert a tanítónők munkájáról, 
állásáról szólt a dolog. Tehát, hogyha megnöveled öt órára a heti hármat, az arról szól, hogy a 
testnevelést oktatandó, ha nem tanítónő, akkor a tanítónőnek nem lesz annyi munkája mint 
eddig. Ez meg megint egy érthető érv, azt gondolom, tehát ezt kell kezelni. Még egyszer 
mondom: a délutáni két órával aki akar, mondjuk a diáksport-egyesület nagyon-nagyon 
komolyan élhet, és felerősítheti magát újra. Mert a diáksport-egyesület elláthatja a délután két 
órának a tanítását. És abban a pillanatban ez nem válik rosszá, és kötelező, még egyszer 
mondom, kötelező visszamenni a délutáni két órára alsó tagozatban. A felső tagozatban ki 
lehet váltani valamely sportegyesületben való sportolással, nyilván igazolás alapján, de 
kötelező a délutáni két testnevelésóra. Tehát nem arról van szó, hogy vagy visszamegy vagy 
nem. És ezért a köznevelési törvényben az egész napos iskola megfogalmazása egy nagyon 
fontos tétel, hogy délután négy óráig a gyereknek iskolai kötelezettségei vannak. A szülő 
kikérheti természetesen, de a kötelező óra alól nincsen mentesítés. Tehát jó, hogy ezt tudjátok 
ti is, hogy ez így kell hogy működjön a későbbiekben.  

Az alapfokú sportiskolára vonatkozó módosító javaslatunkat elkészítjük, hogy az 
bekerülhessen a köznevelési törvénybe, mert – még egyszer mondom – az követendő, hogy ha 
valaki tehetséges a zenében, az egyébként a legkisebb gyerekkorától kezdve megkapja a 
képzési rendszereket, de kap hegedűt vagy zongorát vagy az isten tudja, micsodát, a végén 
konzervatóriumot, meg zenekart, a sportoló szüleinek meg kell venni a futballcipőt. Ez, 
mondjuk úgy, hogy nem esélyegyenlőség, ha nagyon belegondolunk.  

Úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon-nagyon jó, hogy ez a két előterjesztés így egymás 
mögött volt, szerintem tanulságos, és én is köszönöm szépen, hogy ez így történhetett.  

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. További hozzászólási igény? Horváth András 

képviselő úr!  
 
HORVÁTH ANDRÁS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Én is úgy gondolom, 

hogy nagyon jó volt ezt így együtt hallani, a diáksportot és az utánpótlás-nevelést, azonban 
azt gondolom, hogy diáksportnál és utánpótlás-nevelésnél nagyon nagy felelősség hárul a 
testnevelő tanárokra. Szalay alelnök úrhoz kapcsolódnék, sajnos nemcsak a most 
beiratkozottak fogják testnevelésre oktatni a gyerekeinket, hanem a jelenlegiek közül is 
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nagyon sokan kétesen oktatnak. Tehát én azt gondolom, hogy a testnevelő tanári szakma 
imidzsének helyreállításán a legtöbbet a testnevelő tanárok tehetnek. Helyi példa, onnan, 
ahonnan én jövök, magyar bajnok, adott olimpiai sportág utánpótlásában magyar ranglista 
első gyerek testnevelésből hármas. Valószínű, hogy testnevelő tanár úr közölte, hogy ez a 
sportág nem sportág, annak ellenére, hogy az olimpiákon szerepel. Tehát én azt gondolom, 
hogy ez mindenképpen egy olyan terület, amin azért javítani kell, és itt, úgy, ahogy elmondta 
az előadó is, a szakfelügyelet és az ellenőrzés hiánya nagyon erősen érződik ezen a területen. 
Én azt gondolom, hogy ezt mindenképpen vissza kell állítani, és a testnevelő tanárok 
hozzáállásával együtt kell ezt a területet javítani, és akkor jobb eredmények lesznek elérhetők. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Szilágyi György alelnök úr kért szót, öné a szó.  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Egy rövid kiegészítés: elhangzott 

az előbb, hogy Szalay Ferenc és Bánki Erik ugye tíz éve harcolnak az ötnapos, mindennapos 
testnevelésért. Nem tudom, hogy jó vagy rossz hír, de megvan a következő tíz évre is a 
feladat, mert hogyha a mennyiség sikerült, tehát hogyha sikerülne végre öt napot, akkor utána 
harcolhatunk azért, hogy a minőség is megfelelő legyen ezeken a testnevelés órákon. Ez lehet, 
hogy még nehezebb lesz, de valóban tanított tantárggyá kell válnia. Tehát, hogyha nincs 
ellenőrzés, nincs számonkérés a testnevelő tanárok felé, akkor hiába van meg mindenkiben a 
szándék, hogy megszerettessük a gyerekekkel mondjuk a testnevelést, ez a visszájára is 
fordulhat. Tehát hogyha nem az életkorának megfelelő feladatokat adnak a gyereknek, ha 
uram bocsá’ esetleg sérülést szenved a testnevelésóra alkalmával, és azért szenved sérülést, 
mert olyan feladatot próbálnak végrehajtatni vele, ami nem megfelelő, akkor akár az 
ellenkezőjét is kiválthatja, hogy nem fogja szeretni a sportot, elfordul teljes mértékben a 
sporttól. Egyébként vannak erre is példák, vagy hogyha a tehetségtelenebb gyereknek nem 
nyújtunk sikerélményt ezeken a foglalkozásokon, akkor ő szintén el fog fordulni a sporttól, és 
csak kudarcélményei lesznek. Tehát el kell mozdulni, ha sikerül a mennyiséget megteremteni, 
a minőség felé. Úgyhogy lesz még munka bőven, tehát a következő tíz évben is kell a harchoz 
a muníció. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Remélem, azért nem feltétlenül a marxista dialektikával kell majd 

párhuzamba állítanunk ezt is, hogy a mennyiségi változások előbb-utóbb minőségi változásba 
csapnak át. (Derültség.) De bízzunk abban, hogy valóban a bázis szélesedése is, 
párhuzamosan is nyilván, mert ugye két alapvető probléma van, amit látunk, egyrészt a 
létesítményekben van jelentős hiány, másrészt azért a szakemberekben, edzőkben, 
testnevelőkben is. Az is sokszor elhangzott, hogy azért a testnevelő tanárok között is sajnos 
szerintem már egészségtelenül magas a női testnevelők aránya. Ezt nem a sovinizmus 
mondatja velem, de valóban szülőként is, meg korábbi diákként is, arról nem beszélve, hogy 
az édesapám is testnevelő volt, láttam, hogy egészen más a hatékonysága a két nemnek ezen a 
téren, tehát vannak itt tennivalók még bőven.  

Mindenképpen annyit kérnék én is megerősítésként ebben, mert elég komoly vitában 
vagyunk még mindig annak ellenére, hogy jól állunk a mindennapos testnevelés bevezetése 
terén, de nagy vitáink vannak továbbra is létesítményellátottság terén, tehát az elnök úrtól egy 
állásfoglalást kérnék arra vonatkozóan, hogy a mostani szűkös létesítményhelyzet önök 
szerint gátja a mindennapos testnevelés bevezetésének, olyan értelemben, hogy nem érett még 
meg az idő erre, vagy azt gondolják, hogy a jelenlegi létesítményhelyzet mellett is indítható a 
mindennapos testnevelés ebben a formában, hiszen ahogy a főtitkár úrtól is elhangzott, önök 
arra törekednének, hogy délelőtti órában legyen mind az öt testnevelés óra alsó tagozatban. Én 
erre most a létesítményhelyzet alapján nem nagyon látok reális esélyt, de abban egy 
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megerősítést mindenképpen kérnék, hogy önök szerint, az önök információi szerint, nyilván a 
tagok, tagegyesületek visszajelzése alapján elegendő-e a mostani létesítményhelyzet ahhoz, 
hogy egy ilyen három délelőtt és kettő délutáni eloszlásban a mindennapos testnevelés 
bevezetésre kerüljön.  

Amennyiben nincs további képviselői hozzászólás, arra kérem az előterjesztőket, hogy 
az elhangzott kérdésekre adjanak választ. 

Válaszadások 

DR. DEÁK GYÖRGY, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke: Tisztelt Elnök Úr! 
Mindjárt az utolsó felvetésre reagálva, nemcsak a szövetség elnökeként, hanem közel 30 éve 
dolgozó iskolaigazgatóként is mondom azt, hogy a létesítményhelyzet ennek nem lehet 
akadálya, ennek a megvalósításnak, főleg nem felmenő rendszerben, meg úgy, hogy az alsó 
tagozatban vezetjük be először. Hiszen nemcsak tornateremben lehet testnevelésórát tartani, a 
szabadban is rendelkezésre áll minden lehetőség arra, hogy fizikai aktivitást, testnevelésórát 
lehessen tartani. Nyilván az ideális feltételeket esetleg befolyásolhatja, de ez nem lehet 
akadálya. Tehát még ha ilyen feltételekkel, hogy három délelőtt, kettő délután, ezt mi azért a 
testnevelés szempontjából örömmel vettük. Amit én nem értek személy szerint, hogy a 
testnevelő tanároknak a kötelező óráját miért emelték meg kettővel az átlagos pedagógus-
óraszámhoz képest, de ez nem ennek a felvetésnek a kérdése. Mielőtt átadnám majd a főtitkár 
úrnak egy konkrét kérdésre a választ én szeretném kiemelni, és nem szólnék többet az ülésen, 
azt, hogy miért is kértük, hogy napirendre kerülhessünk.  

Elsősorban, hogy a megyei problémát megoldhassuk, vagy arra minél hamarabb 
valamilyen megoldás készüljön, úgy, ahogy Szalay úr is mondta, hogy a megyei szint helyett 
mi legyen. Valami olyan szisztéma alakuljon ki, ami a diáksport működtetését, szervezését is 
lehetővé teszi, illetve segíti. Én mindvégig abban reménykedtem, hogy esetleg a felálló 
kormányhivatalokban erre lesz majd lehetőség, lesz feladatkör, mert területileg, meg 
funkcióban úgy tudtam volna elképzelni. Mindenféleképpen megoldás kell erre, de ez 
nemcsak a diáksport érdekeit szolgálná, hanem az egyetemes magyar sport területi irányítását 
és érdekét is. Tehát ezt javasoljuk és kérjük, hogy érdemben foglalkozzon ezzel a parlament, 
és foglalkozzanak ezzel a felelős sportvezetők.  

A másik nagyon jelentős kérdés és erre az apropót az utánpótlás-neveléssel 
kapcsolatos előterjesztés adta, hogy az ifjúság testi nevelésében, egészséges életmódra 
nevelésében és az utánpótlás-nevelés, a magyar sport érdekében megvalósulása érdekében a 
sport minden szegmensének, területének érdeke és szüksége az együttműködés. Tehát akkor 
tudunk jó diáksportot csinálni, ha együttműködünk az iskolával, együttműködünk az 
utánpótlásban érintett és érdekelt szakszövetségekkel, intézményekkel. Ezt minél hamarabb 
katalizálni kellene és megvalósítani. 

A másik idealistaként, én tudom, hogy nem, de az ember a 24. óráig küzd, és az utolsó 
pillanatig megpróbálja tűzben tartani a vasat, ideális állapot akkor volt, amikor a diáksport-
normatíva bent volt, vagy az ideálishoz közeli vagy jobb állapot akkor volt, amikor a 
diáksport-normatíva működött. És a diáksport-normatívát a jelenlegi kormánypártok vezették 
be az első kormányzati ciklusban, hát kérdezem én, mint amit kérdeztem annak idején a 
MOB-ülésen is, amikor Orbán Viktor miniszterelnök úr meglátogatta még a választások előtt 
a MOB-ot, hogy ha egyszer sikerült, akkor miért nem sikerülhet másodszor is. Próbáljuk meg, 
mert ami kiesett a megyénél, az az iskolai diáksportkörök, iskolák szintjén segítséget ad 
ahhoz, hogy ezekben a tevékenységekben részt tudjanak venni, ezt én nagyon fontosnak 
tartom. És ez már nem az anyaghoz kapcsolódóan, de az elhangzott véleményekhez, hogy én 
magam is úgy gondolom, hogy szükséges lenne, hogy legyenek kötelező sportágak, amiben el 
kell indulni az iskoláknak vagy a diáksportköröknek. Erre megvolt, amikor megalakult a 
Diáksport Szövetség, néhány évig a lehetőség, de a fennálló és hatályos törvények szerint 
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civil szervezetként mi nem utasíthatjuk, és nem írhatunk elő az iskoláknak ilyen jellegű 
követelményeket és feladatokat.  

Az igazolásokkal kapcsolatos dologra pedig főtitkár urat kérem meg, hogy 
válaszoljon. 

 
SZLATÉNYI GYÖRGY, a Magyar Diáksport Szövetség főtitkára: Szilágyi alelnök úr 

kérdezte, hogy milyen adatbázisból. Egyfelől már tíz éve megy a középiskoláknál az 
úgynevezett amatőr és igazolt labdajáték-versenyzés. Tehát ott nyilvánvalóan megvan az 
adatbázisunk, hogy aki az amatőr kategóriában indul, azok a középiskolák, azoknak a száma 
megvan, illetve vannak az úgynevezett nyíltak. A nyílt kapcsán, ez többször elhangzott, hogy 
ezeknek akkor minek diákolimpia. Meg kellene kérdezni ezt az uszkve 300 iskolát, aki a 
magyar élsport utánpótlásában oroszlánrészt vállal, és ilyen koncentrált iskolákba járnak ezek 
a gyerekek. A legjobb példa a győri Bercsényi, ami egy az egyben a Rába ETO 
kézilabdacsapatának az iskolája. Hát teljes mértékben fel vannak háborodva, hogy egy évben 
egyszer, mikor az iskola színeit képviselik, akkor ők el vannak ettől zárva. Tehát még azt 
mondom, hogy jogi lépéseket is tennének. Tehát sajnos meg kell nekik adni a jogot, hogy a 
diákolimpia nyílt versenyén indulhassanak. Én is azt mondom, hogy versenyeznek ők eleget, 
lehet, hogy a gyerekeknek nem is hiányzik egy újabb verseny, de azt az, összességében 
mondjuk kilenc mérkőzést, mert többet nem játszanak az országos döntővel együtt, azt meg 
kell adni, egyszer a Bercsényi diákolimpiai bajnok legyen. Tehát ez egy szűkebb kör, a 
középiskolában mi az amatőrt erősítjük, azt támogatjuk, azt forszírozzuk. De ezeket meg kell 
adni.  

Az általános iskolában más a helyzet, ott van úgy, hogy egy csapatban csak két gyerek 
van leigazolva. Sokat gondolkoztunk ezen, hogy kizárjuk, ne zárjuk, valójában az a gyerek 
inkább húzza a többieket, példát ad. Tehát az nem hátrányos egyáltalán, és hát nagyon sok 
csoportban pedig egyáltalán nincsenek leigazoltak. 

Nem tudom, hány éve születődik ez a nemzeti sportinformációs rendszer. Ez ha 
működne, ugye beszéltünk sokat róla, akkor lenne szabadidőkártyája, lenne diáksportkártyája, 
és akkor nyomon követhető lenne. Főleg az lenne nyomon követhető, hogy különösen 5-6. 
osztály táján tavasszal elmegy karatézni a gyerek, leigazolják, nyáron kajaktáborba megy, ott 
marad, kajak-kenuban leigazolják, de ősszel már kiköt egy kézilabda-toborzáson. Mind a 
három helyen él a szövetségben a neve. Tehát ez az NSE-rendszere nagyon jól megmutatná, 
hogy valójában hol sportol valóságosan vagy egyáltalán sportol-e, fals adatok vannak a 
szövetségeknél. Egyébként meg hát kisebb településeken ez a délutáni két óra látható lesz. 
Kisebb településen van egy labdarúgó meg mondjuk egy kézilabda szakosztály, ugye elmehet 
a délutáni kötelező óráról, ez látható, mert egy egyesület van. A nagyobb településeken meg 
úgy gondolom, hogy ez csak metodika. Az egyesületnek kell kiadni egy igazolást, hogy 
elmehet edzésre, és azért nem vesz részt a délutáni órán. Egyébként én is egyetértek elnök 
úrral abban, hogy az alsó tagozatban mindenképpen valahogy délelőtt kellene megoldani, de 
ezt már említettem.  

Éppen egyébként a kosárlabdánál nemcsak azok a szakemberek jöttek ki, hanem akkor 
volt egy Horváth Frigyes nevezetű főtitkár, akinek egy nagyon nagy ötlete volt a mini 
kosárlabdapalánk akció, rengetegen elkezdtek kosárlabdázni. Tehát egy jó ötlet is meg tud 
lendíteni adott embereket egy sportágban, azért írtuk le az anyag végén ezt az iskolai nemzeti 
mozgásfejlesztő programot, ami egy kicsit a NAP-programhoz hasonló lenne. A NAP-
program idején 80-100 ezerrel több gyerek mozgott, 300 millió forintba került, megvoltak a 
megyei koordinátorok, kaptak 80 ezer forintot azért a munkáért. Hihetetlenül forráshiányos a 
diáksportrendszer. Ezt most végszóra hadd mondjam. Tehát itt mi 200 millió forintból hát 
vegetálunk, hogy így mondjam. Tehát ha még a megyei rendszerek is bajban lesznek 
januártól, akkor tényleg nagy bajok lesznek, köszönjük szépen a lehetőséget. 
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(Az elnöklést Szalay Ferenc alelnök veszi át.) 

 
SZALAY FERENC (Fidesz): Köszönjük szépen. Az együttműködésről. Azzal, hogy a 

Magyar Olimpiai Bizottsághoz kerül gyakorlatilag minden, ami a magyar sportról szól, és 
annak a – nem tudom a nevét pontosan – igazgatótanácsában benne lesz a diáksport, egyetemi 
sport, szabadidősport. Szerintem ott van az a fórum, ahol ezt az együttműködést, amit Deák úr 
mondott, el lehetne indítani nagy sebességgel. Természetesen mi is partnerek vagyunk benne. 
Azt gondolom, hogy ez egy bölcs gondolat. 

A kötött diáksport-normatíván megint csak nem tudok vitatkozni. Tehát a kötött, mert 
van diáksport-normatíva most is, csak az ugye bent van a nagy rendszerben. Tehát a kötött 
diáksport-normatívát, ha újra vissza lehet hozni, az valóban nagyon nagy segítség lehet, és 
megoldaná egyébként az összes problémát, legalábbis annak egy jelentős részét, amiről most 
beszélünk. Egyelőre most erre futja, amit úgy ma sportfinanszírozásnak és 
elképzelésrendszernek mondunk. Nem adtuk fel nyilván, de hát egyelőre ennyi van, ennyit 
lehet ez ügyben tenni. Ez szerintem nem idealizmus, ez szerintem realitás, tehát hogyha ez 
megvan, akkor az egész rendszer összeállt. És amit elnök úr mondott, diáksport, utánpótlás-
nevelés és versenysport. Így áll össze az egész, és ez adja azt a rendet, amit egy ország 
magának igazából ki tud alakítani és a sportján keresztül rengeteget tudna ez ügyben tenni. 
Köszönöm szépen a tájékoztatót, beszámolót. Szerintem minden elhangzott, aminek el kellett, 
én azért kérnék egy írásos javaslatot arra, hogy mi a javaslata a Diáksport Szövetségnek 
megoldandó a feladatokat. Egy e-mailben elég a Sportbizottság felé. És még egyszer javaslom 
az Olimpiai Bizottságon belüli egyeztetéseket az együttműködés kapcsán felerősíteni, egyből 
lesz értelme az egésznek, azt gondolom.  

 
SZLATÉNYI GYÖRGY, a Magyar Diáksport Szövetség főtitkára: Csak egyetlen szó: 

Zakó képviselő úrnak és a Horváth képviselő úrnak nem válaszoltam, elnézést. Tényleg 
sokkal mélyebb történet az egész magyar oktatás és rend, fegyelem.  

Horváth képviselő úrnak pedig csak annyit, hogy a többi tantárgynak is nagyon jót 
tesz, vagy jót tesz majd az ellenőrzési rendszer, mert azért vannak a történelemben a 
biológiatanítás körül is, nemcsak a testnevelés ellenőrzése. Elnézést, csak azért, hogy 
válaszoljunk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor lezárom a napirendet. Köszönjük a tájékoztatót.  
Egyebek napirendben bárkinek van-e megjegyzése? Szilágyi úr? (Nincs jelentkező.) 

Semmi. Köszönjük az aktív és hatékony részvételt.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 40 perc.) 
 
 

 
Szalay Ferenc 

 
Bánki Erik  

 
a bizottság alelnöke a bizottság elnöke 

 
 
Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  

 


