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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 5 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SZALAY FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Mindenki 
foglalja el a helyét. Kérdezem a képviselőtársakat, mindenki megkapta-e az anyagot a 
napirendekhez. (Nincs jelentkező.) Van-e bárkinek az anyaghoz kiegészíteni valója, kérdése, 
változtatási javaslata? (Nincs jelentkező – Néhány képviselő érkezik a terembe.) Van-e még, 
aki le szeretne ülni az asztalhoz, mielőtt elkezdjük a programot? Akik hátul vannak, kérem 
őket is, hogy próbáljanak helyet foglalni. Elkezdtük a bizottsági ülést.  

Van-e javaslat a napirendi sor módosítására esetleg? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, 
miután határozatképesek vagyunk, kérem, szavazzuk meg a napirendi sort. (Szavazás.) 
Elfogadtuk egyhangúlag. Be kell jelentenem, hogy Lasztovicza Jenő képviselőtársunk 
helyettesíti Kovács Ferenc urat, jómagam pedig Bánki Erik elnök urat.  

Tájékoztató a megyei sportigazgatás átalakulásáról 

Az első napirendi pontunk: Tájékoztató a megyei sportigazgatás átalakulásáról. 
Államtitkár urat kérem, hogy kezdje, és utána Molnár úr folytatja.  

Szekeres Pál helyettes államtitkár előterjesztése 

SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A megyei sportigazgatás olyan koordinatív feladatokat látott el 
megyei szinten – diáksport, szabadidősport, versenysport, általánosságban a sport területén –, 
amely úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos és egy nem elhanyagolható feladat. Ennek 
ellenére ez a megyei sportigazgatási hálózat gyakorlatilag megszűnt, és azok a feladatok, 
amelyek maradtak utánuk, sok esetben ellátatlanok maradtak, vagy részben átkerültek civil 
szervezetekhez, olyanokhoz mint megyei sportszövetségek, megyei diák- és szabadidő-
sportszövetségek vagy a fogyatékosok megyei sportszövetségei. 

A kormányváltás után több ilyen típusú megkeresés és impulzus érte, gondolom, 
nemcsak az állami sportigazgatás képviselőit, hanem önöket is, képviselő urakat, hölgyeket, 
illetve a Magyar Olimpiai Bizottságot és a többi köztestületet is, és most adódik egy lehetőség 
a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány kereteiben megmaradt forrásból ezt a feladatot 
újból átgondolni és újból támogatni.  

Nyilvánvaló, hogy az eltelt idő újfajta megközelítésbe helyezte ezt a feladatot, és úgy 
gondoljuk, hogy ezt jelen állás szerint egy civil hálózat is el tudná látni. Egy olyan civil 
hálózat, amelyben azok a megyei sportszervezők, azok a megyei sportvezetők dolgoznak, 
akik megpróbálták életben tartani ezt a rendszert.  

Gondolom, nagyon sokan emlékszünk rá, gyermekkorunkban mi is indultunk ilyen 
eseményeken, amelyek megyei szinten szerveződtek, és bizony vannak olyan megyék, ahol a 
rendszer gyakorlatilag teljesen leépült. Úgyhogy erre adódott egy lehetőség, és a Magyar 
Olimpiai Bizottságnak ebben az esztendőben lehet rá forrása, hogy ezt a feladatot elkezdje 
újból működtetni. Ami feladat a mi részünkre, és amiben kérem az önök támogatását, az az, 
hogy a jövő évi költségvetésben ennek a feladatnak meg kell jelennie. Mert az az egyszeri 
forrás, ami az idén rendelkezésére áll a Magyar Olimpiai Bizottságnak, az egy úgynevezett 
maradványpénz, ami jövőre a bázisban nem található. Tehát, amennyiben önök támogatják ezt 
az elképzelést, akkor arra kérjük önöket, hogy abban is támogassák a sport állami és nem 
állami szervezeteit, hogy ez beépüljön a jövő évi költségvetésbe, és tudjuk azokat a 
feladatokat ellátni – főképpen a diák-, szabadidősport területen –, amelyek abszolút 
párhuzamosak a kormányprogrammal, másik oldalról pedig nyilvánvalóan, a sporttörvény 
adta lehetőségekkel a MOB akkor fog tudni élni, hogyha nem egy felülről, központilag 
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vezérelt budapesti székhelyű szervezet, hanem vannak neki megyei kapcsolódási pontjai, és 
így olyan megyei típusú, akár lehelyezett pályázatokat, akár összefüggő versenyrendszereket 
tud működtetni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Molnár Zoltán! 

Molnár Zoltán kiegészítése 

MOLNÁR ZOLTÁN főtitkár (Magyar Olimpiai Bizottság): Köszönöm, elnök úr. 
Tisztelt Képviselő Urak! Mindenekelőtt engedjék meg, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság 
nevében megköszönjem, hogy ezt a magyar sport számára fontos témát, problémát itt most 
tárgyalhatjuk, és kereshetünk közösen megoldási javaslatokat. Mi előzetesen egyeztettünk 
ezen a területen még dolgozó szakemberekkel, tőlük kértünk tájékoztatást azért, hogy 
megismerjük alaposan, hogy melyek voltak azok a fontos tevékenységek, amelyeket ők 
ezeken a területeken végeztek. Gondolok itt a megyei sportigazgatóságokra, és egyéb más, 
ilyen megyei szinten dolgozó sportszervezetre.  

Nagyon szerteágazó, és azt mondhatom, hogy éppen a feladatvégzés bonyolultságából 
adódóan lehet kijelenteni határozottan azt, hogy szinte pótolhatatlan veszteség érné a magyar 
sportot, amennyiben teljes mértékben ezek a tevékenységek megszűnnének, azért is, mert 
nincs egy olyan szervezet, nincs egy olyan szakmai szervezet, aki összefogná és végezné 
ezeket a feladatokat. Ezek a szervezetek az élsportban, versenysportban is végeztek nagyon 
fontos munkát, hiszen megyei szinten bajnokságokat rendeztek, járási, városi szinten, sok 
esetben létesítményeket tartottak fent, nagyon-nagyon fontos és szinte pótolhatatlan az a 
munka és tevékenység, amelyet az utánpótlás, diáksport területén végeztek, hiszen a megyei 
szintű diákversenyeket ők bonyolították, közvetlen kapcsolatban álltak az egyesületekkel, az 
intézményekkel, iskolákkal, sportiskolákkal, és a szabadidősport területén is nagyon markáns 
aktivitással dolgoztak. 

Azt is látjuk, hogy ez egy hosszú folyamat, ami most történt, most lehet így mondani, 
ahogy helyettes államtitkár úr is fogalmazott, tulajdonképpen gyakorlatilag ellehetetlenültek 
ezek a szervezetek azáltal, hogy most már semmilyen forrást nem kapnak a munkájuk 
támogatására. Abban a tájékoztató anyagban, amelyet készítettünk az önök számára, ott a 
helyzetelemzés és a feladatok bemutatásánál utalunk is arra, hogy kértünk is erre 
vonatkozólag az illetékes államtitkár asszonytól egyfajta megerősítést, és államtitkár asszony 
megerősítette, hogy sem az intézményfenntartó központ, sem a fővárosi, megyei 
kormányhivatalok költségvetései semmilyen forrást nem tartalmaznak a megyei 
sportigazgatással kapcsolatosan. Tehát egyfelől forrást kellene felkutatnunk, hogy 
megmentsük ezeket az intézményeket, ebben mi, a Magyar Olimpiai Bizottság készek 
vagyunk segítőkészen, ha lehet így mondani vagy akár alkotó módon is közreműködni, mert 
mindenképpen szeretnénk megmenteni az országos szervezettségét a magyar sportnak.  

Ahogy helyettes államtitkár úr is utalt rá, hiszen előzetesen vele is több alkalommal 
egyeztettünk, most egyszeri megoldást természetesen, mert itt most legalább 150 millió 
forintnyi forrásról van szó, mi fel tudunk mutatni a Magyar Olimpiai Bizottságnál a 
Wesselényi Sport Közalapítvány maradványpénzeinél feltehetően lesz ennyi lehetőségünk, 
hiszen arra tulajdonképpen a törvény szabad felhasználást biztosított a Magyar Olimpiai 
Bizottság számára. Biztos vagyok abban, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság vezető 
testületeit, közgyűlését meg tudjuk győzni arról, hogy ez a mostani problémamegoldás 
mennyire fontos és szükségszerű. Egyébként nekünk még nincs pontos ismeretünk abban a 
vonatkozásban, hogy a fel nem használt Tao-pénzek vajon használhatóak-e hasonló megoldás 
vagy probléma kezelésére. Ami viszont mindenképpen fontos lenne, és ebben szeretnénk 
önöktől segítséget kérni, hogy itt most esetleg találunk egy egyszerű megoldást, és valahogy 
megmentjük ezt az intézményrendszert, de mi lesz jövőre, és mi lesz az azt követő években. 
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Tehát mi szeretnénk abban segítséget kapni, hogy ennek a feladatnak a forrása jelenjen meg a 
mindenkori magyar sport költségvetésében, és adjon egy biztosítékot és egy garanciát arra 
vonatkozólag, hogy ezeken a megyei területeken ez a fontos tevékenység a jövőben is 
megmaradjon. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Engedjék meg, hogy Buzánszky Jenő bácsit köszöntsem itt 

magam mellett, elfelejtettem az elején, de talán így még jobban sikerült, hiszen egy 
futballmérkőzés lesz az ülés végén, annak kapcsán itt van velünk, és hallgatja, amiről 
beszélünk, ami miatt dolgozunk. Úgyhogy Jenő bácsi, ha bele szeretnél folyni a munkába, azt 
is nagy szeretettel vesszük.  

 
BUZÁNSZKY JENŐ, a nemzet sportolója: Jó, hát egyszer le kell tárgyalni az 

elméletet, aztán akkor jöhet a gyakorlat.  
 
ELNÖK: Hát akkor legyen így. Akkor most az elméletnél kinek van kérdése, 

hozzáfűznivalója a tájékoztatóhoz? Becsó képviselőtársam! 

Hozzászólások 

BECSÓ ZSOLT (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Először én is szeretném üdvözölni azt, 
hogy ez a kérdés napirendre került. 

December 31-ével a megyei önkormányzatok feladata újradefiniálásra került, 
magyarul január 1-jétől ez a kérdés nem megoldott, ugyanis az elmúlt húsz év során a megyei 
önkormányzatok voltak azok, akik ezen a területen, legyen szó a sportági szövetségek 
támogatásáról, a diáksport támogatásáról, legyen szó a szabadidősport támogatásáról, megyei 
szinten tevékeny szerepet vállaltak törvényi kötelezettségből adódóan is. Bár szeretném 
megjegyezni, hogy január 1-jével alapvetően a feladat újradefiniálása eredményeképpen a 
megyei önkormányzatok területfejlesztési, térségfejlesztési, területrendezési, vidékfejlesztési 
feladatokat kell hogy ellássanak, de továbbra is érvényben van a sporttörvény 55. § (3) 
bekezdése, annak a), b), c), d), e), f), g) pontja, mely nevesíti a megyei és a fővárosi 
önkormányzatnak a sportszervezési feladatai körében a kötelező feladatait, és itt megjelennek 
azok a feladatok, amelyeknek az ellátása, legalábbis itt most verbálisan a megoldása egyelőre 
hiányt szenved.  

Tehát továbbra is érvényben van, hogy segíteni kéne a területén tevékenykedő 
sportszövetségek működésének alapvető feltételeit, közreműködni kéne a sportszakemberek 
képzésében, továbbképzésében, segíteni kéne a sportági és iskolai területi versenyrendszerek 
kialakítását, sportrendezvények lebonyolítását, adottságainak megfelelően részt kéne venni a 
nemzetközi sportkapcsolatok ápolásában, sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő 
feladatai is lennének, és közreműködni kéne a sport népszerűsítésében is, a mozgásgazdag 
életmóddal kapcsolatos felvilágosító tevékenység szervezésében. Arról már nem is beszélve, 
hogy közreműködni kéne a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában. De 
köztudott, hogy január 1-jétől a megyei önkormányzatok költségvetésében erre egyetlen egy 
forint sem került megjelenítésre vagy biztosításra.  

Tehát a törvényi kötelezettségben foglaltaknak a megyei önkormányzatok január 1-
jétől nem tudnak megfelelni. És ez óriási problémákat vet fel minden megyében, így Nógrád 
megyében is, az elmúlt néhány hónap során nekem is számtalan egyeztetést kellett lefolytatni 
akár a még működő sportági szakszövetségek vezetőivel, a diáksport vezetőivel, mert 
láthatóan most egy ilyen vákuumba kerültek, ezért nagyon örülnék annak, hogyha, bár 
előremutató javaslatokat kéne megfogalmazni, de provizórikusan valamilyen megoldást 
találnánk már erre az évre, mert nagyon nagy kár lenne, hogyha ezt a felépített, jól kialakított, 
jól felépített rendszert felszámolnánk. Nagyon nehéz lenne újraépíteni, hatalmas sportszakmai 
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tudás halmozódott itt fel, tapasztalatok a versenyszervezésben, úgyhogy én nagyon szeretném, 
hogyha még ebben az évben rövid időn belül megoldást találnánk. Bármilyen megoldás jó.  

Itt ugye négy alternatíva került felvázolásra, minden megoldásnak a lényege az, hogy 
forrásokat lehet-e mellérendelni. Mert lehet a megyei kormányhivatalokhoz is rendelni ezt a 
feladatot, hogyha hozzá forrásokat biztosítanak. Hozzáteszem, hogy január 1-jétől a 
kormányhivatalok ilyen jellegű forrásokkal ugye nem rendelkeznek, ez az anyagból is 
kiderült. Lehet persze megyeszékhely önkormányzatára is telepíteni ezt a feladatot, de csak 
akkor, hogyha oda is forrásokat rendelnek. Ugyanez vonatkozik, ami szerintem egy jó 
kezdeményezés lenne, hogyha a Magyar Olimpiai Bizottságnak a megyei irodái kialakításra 
kerülnének, és ezekhez kerülnének ezek a feladatok, de itt is a forrásokat mindenféleképpen 
biztosítani kell.  

Azt még szeretném elmondani, itt egy rövid számítást végeztem, hogy itt az anyagból 
az derül ki, hogy az utolsó támogatott év 2011 volt, és 129 millió forintos megyei támogatást 
kaptak a sportági szakszövetségek. Szerintem ez jelentős mértékben alábecsült összeg. Ennél 
jóval jelentősebb volt ez a támogatás, amit a megyei önkormányzatok különböző csatornákon 
keresztül, akár a megyei sportági szövetségeknek biztosítottak. A legkisebb megyét alapul 
véve, Nógrád megyét, azt tudom mondani, hogy a mi éves támogatásunk 8 millió forint volt, 
ezen túlmenően működtettük a Nógrád Sporthely Alapítványt, amit szintén január 1-jével 
átvettek; azóta sem működik, ahová szintén milliós nagyságrendű forrásokat biztosítottunk, és 
azon keresztül tudtuk támogatni a versenysportot, a szabadidősportot, a diáksportot, a sportági 
szakszövetségek működését, az elnöki kereten keresztül is jelentős támogatást biztosítottunk 
különböző sportcélú rendezvények megtartásához vagy működéséhez, és a társadalmi 
szervezetek támogatási keretén keresztül is milliós nagyságrendű forrásokat biztosítottunk. 
Tehát itt sokkal nagyobb forráskivonásról van szó, mint ami itt megjelenítésre került. Ez a 
150 millió forintos Wesselényi alapítványi egyszeri támogatás tűzoltásnak megfelelő, de 
láthatóan ennél a jövőt érintően, hogyha komolyan gondoljuk ennek a területnek a 
működtetését, jelentősebb forrásokra lesz szükség. Nyilvánvalóan ehhez minden segítséget és 
támogatást meg fogunk adni, hogy legkorábban a jövő évi költségvetésben ez a forrás 
rendelkezésre álljon. 

 
ELNÖK: Van-e másnak hozzáfűznivalója? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, én 

is hadd mondjak néhány gondolatot. Az egyik, hogy mikortól indul el az új rendszer.  
Tehát ebben az évben, csatlakozom Becsó képviselőtársunkhoz, tud-e valaki most 

mondani néhány gondolatot, hogy mikor? Mert attól tartok, hogy olyan szinten lesz szétverve 
maga a mostani rendszer, hogy azt újra felállítani januártól vagy nem tudom, mikortól, ez 
eléggé bonyolulttá válik. Az emberek, akik itt dolgoztak, elmentek, máshol kerestek munkát 
maguknak, azt gondolom, hogy ez egy nagyon égető probléma.  

A másik: el kell dönteni, hogy a javaslatokból melyik a legjobb. Mert itt hallottuk 
államtitkár úrtól, hogy a civil vonalat erősíteni, nem Budapestről koordinálni és irányítani. Én 
azt gondolom, hogy a MOB-hoz kell kapcsolni, annak van utánpótlás, diáksport, 
önkormányzati részlege, egészen biztos vagyok benne, hogy ott ez jól működne. 
Mindenképpen fontos, hogy helyben lent az infrastruktúra biztosítása hogyan és miképpen 
történik, hogy ezt a megye, a kormányhivatal vagy a megyei jogú város teszi meg, ezt jó lenne 
minél hamarabb eldönteni, és akkor azt is, hogy valóban a források hosszú távon hogyan 
lesznek. 

Az én beszélgetéseimre, itt volt egy, talán a Sportok Házában egy bizottsági ülés, ahol 
Szlatényi úrék elmondták a valós igényt. Az a 400 millió forintot közelíti, tehát az egész 
rendezési, működtetési költségvetés, tehát valószínűleg itt van az igazság valahol ekkora 
nagyságrendnél. Hogy ezt a következő évi költségvetésben mindenképpen tervezni kell, és 
akkor azokat a feladatokat is, amiket ugyan hallottunk, de ez egy kicsit bővebb 
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feladatrendszer. Azért ezek a sportigazgatóságok az iskolai sporton keresztül valóban az 
élsportig mindenbe belefolytak. Több százezer gyereket gardíroztak. Én azt gondolom, 
hogyha ezt most nem tudjuk helyrerakni, és az idén nem tudunk valamit mondani, akkor szét 
fog esni. Tehát, hogyha az idén nem tudjuk, december 31-ig működtetni, szét fog esni olyan 
szintre, amit nehéz lesz felépíteni. Ha a sportstratégiánk elindult a felső szinteken, és az 
Olimpiai Bizottság visszakapta a hatásköröket, a forrásokat, stb. stb., akkor, ha az alját, a 
lábait lefűrészeljük, akkor nem lesz értelme fent dolgozni. Márpedig most ez látszik, hogy itt 
alul nagyon nagy baj van. Öröm, hogy megvan ez a 150 valahány millió forint, amiről 
beszéltünk, hogy esetleg abból lehetne csinálni, de ez csak erre az évre fog vonatkozni 
nyilvánvalóan. (Szilágyi György érkezik az ülésterembe.) 

Úgyhogy én azt szeretném kérni, hogy egy záros határidőn belül konkrét javaslat kell 
ide a bizottság elé is, hogy hogyan és miképpen lehet ezt a kérdést kezelni. De nagyon-nagyon 
gyorsan gondolom én ezt a kérdést kezelni és megoldani. Van-e másnak? Képviselő úr!  

 
VINCZE LÁSZLÓ MIHÁLY (Fidesz): Sok újat én sem tudok mondani azzal együtt, 

hogy a Becsó kolléga és Szalay alelnök úr által elmondottakhoz csatlakoznék, egy picit a 
diákolimpia, diáksport irányába is próbálom odatolni ezt a kérdést. Nagyon fontos, amit 
Szalay képviselőtársam mondott, hogy az idén is lehessen érezni ott lent, a végeken, hogy 
mondjuk a tömörkényi gyerek továbbra is versenyezhet Csongrádon, az adott körzetben, 
továbbjutva pedig a Szegedi Diákolimpián szerezhessen esetleg jogot az országosra. 

Azok a testnevelő kollégák pedig, akik tüsténkednek versenybíróként és így tovább, 
nyilván jelképes összeget, filléreket kaptak ezért a felelősségteljes tevékenységért, hogy 
balesetmentesen ott lebonyolítsák évente azt a 30 valahány versenyt a kistérségben, a 
labdarúgástól az atlétikáig és így tovább, mindent nem sorolnék fel. És ebből a merítkezésből 
utánpótlás-válogatott is jött már ki, hadd ne mondjam, hogy kik és kik nem, ugyanakkor azt 
látom, hogy a megyében a sportigazgatóság egy-két munkatársa, mert nem volt több, lóg a 
levegőben, nem tudja, hogy neki kell-e majd a megyeversenyt kiírnia, arra az érmet 
megvásárolni és miből. Egyelőre mindenféle ilyen „megelőlegezem” meg mindenféle vad 
dolgok jönnek. 

Nagyon fontos lenne, hogy ez az átmenet ne azt sugallja a diákságunknak, a 
fiatalságunk javának meg a kedves szülőknek, hogy most van egy ilyen őskáosz, amiből 
mindenki szeretne kimászni, kijönni, csak nincs, aki ezt „levezényelje”. Én örülök, hogy a 
MOB-hoz került ez a téma. Akár konkrét segítséget is fel tudunk ajánlani ezeken a 
szakembereken keresztül, viszont jó lenne az, hogyha valaki egyszemélyi felelőse lehetne, és 
mi is tudnánk róla, hogy ki az, kihez fordulhatunk, kihez kell ezeket az úgynevezett – 
bocsánat tőlük – kallódó szakembereket, akik eddig csinálták ezt a műfajt nem akárhogy, 
Szolnoktól Szegedig meg az egész országban, nagyon fontos lenne, hogy valamiféle fogódzót 
kaphassunk. Nekik aztán tényleg mindegy, hogy melyik szervezet fogja irányítani őket, de az 
viszont nem mindegy sem a szülőknek, sem a diákoknak és mindenki másnak, hogy menni 
fog-e ez a dolog, nagyjából esetleg, kis zökkenőkkel, vagy szétesik, és utána összegereblyézni 
évek munkája lehet. Köszönöm szépen. Tehát az egyszemélyi felelőst vagy koordinátort vagy 
nem tudom, minek nevezzük, Molnár úrék, ha megneveznétek, vagy valaki meg tudná itt 
nevezni, az nagy fogódzó lehetne, és némi hatáskört is kaphatna az illető. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr! 
 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm 

a szót. A költségvetés 2009 óta nem biztosít erre forrást, tehát sajnos ez nem egy új keletű 
dolog. A másik, hogy úgy gondolom, hogy ennek az egész folyamatnak mindenképpen két 
szakasza van, de most legalább háromfajta módon oldják meg a megyék ezt a feladatot. Tehát 
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van, ahol van egy ember, aki ezzel a feladattal foglalkozik, van, ahol egy embernek van öt-hat 
feladata és a közül az egyik, és a megyénél dolgozik, de olyan is van, hogy kiszervezték ezt a 
feladatot és egy civil szervezet látja el. Tehát, hogyha itt abban gondolkodunk, hogy ez jól 
működjön, akkor nemcsak most meg kell menteni a meglévőt, hanem újra kell gondolni az 
egész történetet és egy új struktúrát kell kialakítani. Én úgy gondolom, hogy az lenne az 
ideális helyzet egyébként, ha ugyanúgy, ahogy a felsőbb szinten, ahogy alelnök úr is említette, 
hogy megvan fölül az emelet, de most a lábat fűrészeljük, tehát a lábak is párhuzamosak 
legyenek. Tehát, ha van egy civil oldal, akkor ott is kéne lenni egy civil oldalnak, meg egy 
önkormányzati oldalnak, hogy az a fajta dialógus, kontroll meglegyen, ami korábban megvolt. 
Tehát én úgy gondolom, hogy az ideális helyzet az lenne, ha lennének megyei olimpiai 
bizottságok, amelyik ugyanúgy ernyőszervezetként működő, összefogná a sport teljes 
vertikumát, és meglenne a megyei oldalról is az a szereplő, aki ezt a feladatot el tudja látni, és 
ezt most azokra a megyékre utalva mondom, ahol teljesen kiszervezték, mert nyilvánvaló, 
hogy a megyék zöménél vagy egy ember vagy egy részmunkaidős ember ezzel a feladattal 
foglalkozik. Úgyhogy ez több és nehezebb, mint így elsőre látszik, mert most egy olyan 
rendszert fogunk ideiglenesen működtetni, ahol ez a hármas fajta megközelítés van. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Szilágyi úr!  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Én sajnálom, hogy most itt az ellenzéknek kell erről 

gondolkozni, és úgy látom, hogy a kormánypárti MSZP-s képviselők nincsenek itt a 
teremben. Ja, nem, eltelt már két év, tehát már nem az MSZP van kormányon, tehát azért nem 
értem, hogy most (Élénk derültség.) itt mi a probléma. Volt két éve a Fidesznek, volt két éve 
az államtitkárságnak, és most beszélgetünk, tehát két év után, hogy 2012. április 25-ét írunk, 
most beszélgetünk ezekről a problémákról. Tehát előbb el kellett volna kezdeni ennek a 
problémának a megoldását. Lehetett látni az országgyűlési választások után is, hogy ez a 
rendszer szét lett verve az MSZP részéről, nagyon nehéz helyzetbe lett hozva az MSZP 
részéről, itt folyamatos átalakításokról beszélünk, folyamatosan sportstratégiáról beszélünk. 
Megtörtént egyébként, hogy centralizálták a sport irányítását teljes mértékben, mint ahogy a 
társadalom más területein is, hogy ugye a MOB-bal… A MOB-nak is, azt lehet mondani, 
hogy teljes mértékben a kormány által elképzelt vezetése van, tehát én az értetlenségemet 
szeretném kifejezni azzal kapcsolatban, hogy miért 2012. április 25-én kezdünk el erről 
beszélni, és miért nem két évvel ezelőtt történt ez meg, 2010-ben. Csak ennyit szerettem volna 
mondani. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is értetlenségemet szeretném kifejezni, hogy Szilágyi úrnak egy mondata 

nem szólt arról, hogy hogyan lehet megoldani. Ez az egyetlen értetlenségem van.  
A másik az, hogy január 1-jétől a kormányhivatalok kialakításától kezdve, de akkor 

még a képviselő úr nem volt itt, Becsó úr ezt nagyon szépen elmondta, amikor átalakult a 
rendszer, és a megyei feladatrendszerekből temérdek átkerült a kormányhivatalokhoz, 
valóban, és ez, gondolom, az önkritika akár erősség is lehet, kimaradt a megyei 
sportigazgatás. Lehet persze hamut szórni a fejünkre, meg sok mindent tenni, de szerintem 
egyszerűbb a megoldást megtalálni. Most ezen az úton vagyunk, és hogyha emlékeznek 
képviselőtársaim, még egyszer mondom, mert Szilágyi úr ezt sem hallotta valószínű, mert 
nem volt még itt, hogy a Sportok Házában indult el ez a kérdés, ott kezdtük el ezt a problémát 
feszegetni, hiszen számunkra is akkor derült ki, mikor elmondták Szlatényi úrék, hogy 
mekkora a baj. Ez nem jött föl erre a szintre sajnos. Sajnos. És ezt be kell vallani, hogy 
nagyon nagy hibaként kell tudni értékelni, viszont helyre lehet tenni a kérdést, úgy gondolom. 
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Nagyon fontosnak tartanám, hogy – erről nem beszéltünk – a társaságiadó-gyűjtés ne 
legyen forrás erre a területre. Itt ez egészen más, mint egy sportági szakszövetség vagy egy 
egyesület. Ez egy olyan feladat, aminek akkor is működnie kell, hogyha cigány gyerekek 
esnek az égből. Itt mindenféleképpen stabil forrásra van szükség. Azt meg lehet tenni, mert 
társasági adóból azért jóval több van, mint amit most az öt látványsportág felhasznál, hogy a 
társasági adót jelöli meg a kormányzat forrásként bent, a költségvetésben, ilyen lehet, de ne 
tegyük ki a társasági adó gyűjtési procedúrájának ezt a területet. Nem gondolom, hogy ez 
megoldás lehet. Hab a tortán-ként esetleg működhet. Lehet, hogy azt meg lehet tenni, hogy a 
versenyrendszer bizonyos részében társasági adó pénzeket a sportágakon keresztül be lehet 
majd vonni.  

És akkor a végére egy másik, hogy azért a másik önkritika szintén el kell hogy 
hangozzon, hogy még mindig túl versenysport-centrikus a gondolkodásunk. Tetszik, vagy 
nem tetszik, a MOB felé elvitt lehetőségek a versenysportról szóltak elsősorban. Az élsportról 
szóltak. És most derül ki, hogyha nincsen megfelelő arány az utánpótlás-nevelés, 
szabadidősport, diáksport kérdéskör és a versenysport, élsport között, akkor ilyen problémák 
halmazával fogunk találkozni a későbbiekben. Nyilván tudják, nem vagyok én élsportellenes, 
nem erről szól, csak az élsportot védeni akkor tudjuk, hogyha a talapzata rendben van. 
Minden tekintetben gondolom ezt. És akkor, azt hiszem, hogy különösebb problémánk nem 
lesz, mert a centralizáció egy bizonyos szintig jó, egyébként. Egy szint után persze végig lehet 
gondolni, hogy mit kell rajta változtatni. Úgyhogy én ezt javaslom, hogy a 
gondolkodásmódunkban újra tekerjünk egyet vissza az összegész magyar sport irányába. Én 
ezzel zártam, de persze reagálni lehet.  

 
MOLNÁR ZOLTÁN főtitkár (Magyar Olimpiai Bizottság): Köszönöm szépen, elnök 

úr. Csak szeretném még egyszer erősíteni azt, hogy amikor mi találkoztunk ezzel a 
problémával, hiszen megkerestek bennünket több alkalommal, mi a kezdetektől úgy 
gondoljuk, hogy ez egy hallatlanul fontos ügy a magyar sport számára. Ennek a problémának 
a megoldása, és ahogy említettem, szeretném megerősíteni azt, hogy mi készek vagyunk akár 
anyagi támogatással is egy azonnali egyszeri támogatással megoldani erre az évre ezt a 
problémát. De még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy tisztelettel kérjük, hogy hosszú 
távú megoldást is kapjunk a költségvetéstől, hiszen az, hogyha most ebben az évben 
valamilyen külső forrás bevonásával meg is oldjuk ezt a problémát, a Tao-val kapcsolatban 
csak az egyszeri megoldásra utaltunk az anyagban, hogy nyilvánvalóan a … egyébként a 
képviselő urak jelezték, hogy komolyabb összegről van szó, mint az általam bemutatott 150 
millió. Tehát táblázatban mi részletesen bemutatjuk, hogy más egyéb forrásokból is kerültek 
erre a területre támogatások. A táblázat szerint a tavalyi bevétel olyan 413 millió forint volt 
ezen a területen, és egy ilyen 128-130 millió volt, amit az önkormányzatok tettek erre a 
terültre, és hát nyilvánvalóan pontosan tudjuk, hogy még egyéb, más támogatások is 
megjelentek, de olyan támogatási táblázatot készítettünk, ahol elsősorban megnéztük a 
költségvetésben szereplő összegeket. De hát ezek a nagyságrendek is mutatják, hogy milyen 
hallatlanul fontos és értékes munka folyik ezen a területen, amit mindenképpen menteni kell. 
Most egy egyszeri megoldás, ebben kívánunk mi segítséget nyújtani, és szeretnénk egy 
hosszú távú megoldást, ahhoz viszont nekünk is segítségre van szükségünk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr!  
 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A képviselő 

úr felvetésére szeretnék reagálni. A mindenkori sporttárca költségvetésében soha nem 
szerepelt a megyei típusú sportigazgatási feladatok ellátásának a forrása. Ez nem nálunk jelent 
meg. Sem a működés, sem pedig egyfajta sportszakmai normatíva nem szerepelt soha a 
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sportszakmai költségvetésben, ez mindig az önkormányzatokért felelős tárcánál jelent meg. 
Amit mi tudtunk tenni az elmúlt időszakokban, az mindig az volt, hogy a diák- és 
szabadidősport-feladatokra vagy pályázati vagy egyfajta normatív módon forrást biztosított a 
tárca. Ezt mi is megtettük ebben az időszakban. Ahogy a kormányváltás megtörtént, mi 
ezekre a feladatokra biztosítottunk forrásokat. Itt most nem arról van szó, hogy ezekre a 
feladatokra nem biztosítottunk forrást, hanem, hogy az egyik láb ebből a rendszerből január 1-
jén megingott, és annak a megerősítéséről van szó. Tehát, hogyha most lehet azzal a 
hasonlattal élni, amit az alelnök úr mondott, itt nem az van, hogy mind a négy lába ki volt 
fűrészelve a széknek, hanem most az egyik lába rövidebb lett mint a többi. És most ezt 
próbáljuk megoldani. Tehát én úgy gondolom, hogy nyilvánvalóan elfogadván az észrevételt, 
hogy ez hiba volt, hogy ez nem maradt benne, de nem két és fél év vagy két év, ami 
késlekedés, hanem a január 1-jétől mostanáig eltelt időszak, ami viszont előkészítéssel és 
felméréssel is zajlott. Tehát ha késlekedés van, az, úgy gondolom, hogy a közigazgatási 30-
60-90 napos történet dimenziójában keresendő, nem pedig években. De nyilvánvaló, hogy 
meg kell oldani a feladatot, és természetesen minden szakmai segítséget meg fogunk adni az 
Olimpiai Bizottságnak, és mi is együttműködünk a megyei szervezetekkel, hogy ez a feladat 
orvosolva legyen, nekünk ez feladatunk, hogy segítsünk ebben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Van-e olyan javaslat, hogy mely konkrét időpont az, 

amikor vissza lehet jönni az erre az évre szóló megoldással? Egyeztessük ezt.  
 
MOLNÁR ZOLTÁN főtitkár (Magyar Olimpiai Bizottság): Abban szeretnék 

megnyugtatást vagy tájékoztatást adni, hogy például a diáksport területén azért meglehetősen, 
ha lehet így mondani, zavartalanok az előkészületek. Tehát a rendezvények folynak, a Magyar 
Diáksport Szövetségnek megvannak a támogatásai. Ezeket mi biztosítjuk. A fogyatékos 
emberek sportjának területén szintén rendelkezésre állnak a támogatások. Ez azért fontos, 
mert nem sokára jön az iskolaszünet, és amit most nem végzünk el, azt már nem fogjuk tudni 
pótolni, tehát azért itt mi biztosítunk anyagi támogatásokat, tehát, ha mást nem, előleg 
formájában, az ezen a területen dolgozó szakmai szervezeteknek, szakmai munkának a 
zavartalansága érdekében.  

Mivel meglehetősen bonyolult a kép, mert nem kizárólag megyei 
sportigazgatóságokról van szó, hanem különböző olyan szakmai szervezetekről, amelyek 
inkább talán civil szervezeteknek minősíthetőek, azért ezeket most körbe kell járnunk, fel kell 
térképeznünk, hogy mennyiben lehet rájuk támaszkodni, de mindenképpen kérünk erre két-
három hetet. Csak halkan jegyzem meg, hogy azért tavaly, mikor ez az önkormányzati 
törvény kidolgozásra került, ha ebben mi részt vehettünk volna, akkor most lehet, hogy nem 
volnánk ilyen időcsúszásban. 

 
ELNÖK: Ezen nem vitatkozom. (Moraj.) Szilágyi képviselő úr! 
 
SZILÁGY GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Örültem Szalay Ferenc 

önkritikájának, és egyet is értek vele maximálisan, hogy tényleg ez volt az egyik legnagyobb 
hiba, hogy túlságosan az élsportra lett helyezve, az élsport átalakítására az elmúlt két évben a 
hangsúly, és az utánpótlás-nevelés terén is inkább az élsporthoz kapcsolódó utánpótlás-
nevelés lett előtérbe helyezve. Azt kérem a bizottság tagjaitól is, hogy nem kell magukra 
venni, hiszen egyértelmű volt, hogy például kapcsolódik ide, az oktatási törvény tárgyalásánál 
is egyértelmű volt, hogy a bizottság tagjai maximálisan támogatták volna a mindennapos 
testnevelés bevezetését, mégsem sikerült megoldanunk úgy, ahogy azt kellett volna.  

Felvetette a Jobbik Magyarországért Mozgalom az oktatási törvény tárgyalásánál is 
azt, hogy legalább állítsuk vissza azt a fejkvótát, amit annak idején az Orbán-kormány hozott 
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be, és utána folyamatosan forráselvonásokkal az MSZP-kormányok lecsökkentették, hogy 
állítsuk vissza. Nem sikerült. Felvetettük annak idején a költségvetés tárgyalásánál is ezeket a 
kérdéseket. Felvetettük és elmondtuk, hogy a diáksport a jelenlegi működési elvével nem 
biztos, hogy azokat a célokat tudja megvalósítani, amikre szükség lenne, tehát egy 
átalakításra, strukturális átalakításra lenne szükség. Hogy egyet említsek, a diákolimpiáknál 
elmondtuk, hogy a diákolimpiáknál attól, hogy az iskolákból odaérkeznek a versenyzők. 
Tehát nem igazából azt a célt szolgálja, hogy a tanulók érkezzenek oda a testnevelő 
tanárokkal, és az iskolában folyjon egy olyan munka, hanem elvileg az egyesületi munkában 
részt vevő diákok vesznek részt mondjuk a munkában. Tehát van egy csomó olyan probléma, 
amiről én nagyon jól tudom, hogy önök is érzik, hogy meg kellene változtatni, én, amit 
felvetettem, pont az, hogy én ezt a két évet egy kicsit azért tartom elherdált időszaknak, mert a 
versenysport megerősítése, az egycsatornás rendszer bevezetése, amivel szintén 
egyetértettünk, ugyan nem egy ennyire centralizált módon, mint ahogy megvalósult a MOB-
on keresztül, de egyetértettünk vele, hogy egy egycsatornás támogatási rendszer legyen. 
Ezekre az átalakításokra szükség volt.  

A Tao-rendszer is a maga hibáival segített a sportnak az elmúlt két évben, de vannak 
olyan területei a sportnak, amik párhuzamosak, és ilyen az utánpótlás, a diáksport, a 
testnevelés kérdése, amit párhuzamosan kellett volna fejleszteni. Tehát ezt vetettem most fel, 
hogy ugyan vesztettünk két évet, de akkor lehet, hogy most megfordul a következő két évben 
a tendencia, és most inkább erre kellene akkor nagyobb hangsúlyt fektetni, és esetleg most 
már az élsportra nem annyira, és lehet, hogy ide kellene több pénzt költeni egy ilyen nehéz 
helyzetben, és nem bizonyos sportlétesítmények – én azt mondom – erőn felüli 
luxuskivitelezésére. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Még van egy hozzáfűznivaló?  
 
MOLNÁR ZOLTÁN főtitkár (Magyar Olimpiai Bizottság): Csak a konkrét javaslat. 

Mi három héten belül elkészítünk egy szakmai anyagot a probléma azonnali kezelésére 
vonatkozólag, ami erre az évre egyfajta megoldást is magában hordoz majd, az anyagi 
támogatást és a forrást is bemutatjuk majd, viszont kérnénk, hogy a jövő évi költségvetésben 
mindenképpen tervezésre kerüljön ez a feladat. Ebben viszont kérünk segítséget.  

 
ELNÖK: Nyilván akkor az a mi feladatunk, hogy a költségvetés tervezésénél az 

államtitkárság hathatós együttműködésével, hogy benne legyen az a forrás, amit most ki kell 
találnunk, hogy mennyi. Balogh Gábor úr segítségét is kérjük ehhez, hogy ebben közösen 
gondolkodjunk. A határidő jó, a három héten belüli anyag, azt gondolom, hogy rendben van, 
és akkor a legvégére természetesen, hogy nehogy az legyen a végén, hogy én azt mondtam, 
hogy csak az élsportot támogatja a mostani kormány, azért hadd mondjam el, hogy az 
arányok, ha nagyon végiggondoljuk, a társasági adó utánpótlás-nevelésre megy el 90 
százalékban. Rengeteg pénz megy bele, nem tudom, 26 milliárd forintról volt szó ebben az 
évben, ennek egy jelentős része utánpótlás-nevelés. Azt gondolom, hogyha megnézzük a 
költségvetést, a költségvetés sorain belül a szabadidősportra, a diáksportra nem kevés forrás 
különíttetett el, tehát biztos vagyok benne, hogy az is egy komoly dolog. Én a mindennapos 
testnevelést úgy látom, hogy odáig sikerült eljutnunk mint még soha, én ezen nem tudom, 
hogy hány éve – 8-10 éve biztos -, hogy egyáltalán szóba került, hogy elinduljon. 
Természetesen én is tudom, hogy az lett volna a legjobb, hogyha most szeptembertől öt 
testnevelés óra van, az alsó tagozatban, négy a felsőben, stb., nem tudunk idáig eljutni. Ez 
egyébként szűk pénzügyi kérdés, de egyébként szakmai is. Ennyi testnevelő tanár még nincs 
az országban egyébként, hogy ezt meg tudja oldani. Tehát szerintem ezek nagyon-nagyon 
komoly lépések, soha senki ezeket a lépéseket nem tette meg, és azt gondolom, hogy ezekkel 
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a lépésekkel lehetett kiváltani azt a normatív támogatást, amit kötött diáksport-normatívának 
neveztünk annak idején, hiszen ezek a források, amiről most beszélünk, legalább annyi pénzt 
adnak, mint amennyit adott a normatíva. A normatívának egy nagy előnye volt, és abban az 
időszakban ez nagyon fontos volt, hogy ne lehessen másra elkölteni. Hanem az kizárólag oda 
mehessen a diáksporthoz és a diáksport-egyesületekhez. Tehát én azt gondolom, hogy az az 
út, amin vagyunk, nem rossz, ennek természetesen lehetnek leágazódásai, és ezt, azt hiszem 
hogy helyre kell tenni.  

Viszont Szlatényi úrra néztem, mikor azt mondta a főtitkár úr, hogy kezelik akár 
előleggel, kölcsönnel a forrásokat, azért ezt még egyszer nézzük át, mert nekem is van olyan 
információm, hogy saját zsebből finanszírozzák egyébként edzők és szülők és 
sportegyesületek a feladatok elvégzését. Tehát lehet, hogy van olyan, aki már jött és kért, de 
akkor ezt lehet, hogy intézményesíteni illik, hogy más is tudhasson erről a lehetőségről.  

Aki elfogadja az előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy három héten belül 
viszonylag konkrét megoldás lesz, az emelje fel a kezét. (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk. 
Köszönjük szépen a segítséget.  

Beszámoló a Tao-kedvezményrendszer működésének tapasztalatairól 

Második napirendi pontunk következik. Államtitkár úr marad, vagy dolga van? 
Bardóczy Gábor úr lesz segítségünkre.  

Bardóczy Gábor előadása 

BARDÓCZY GÁBOR, a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója: (Előadását kivetítő 
segítségével tartja meg.) Hölgyeim és Uraim! Az anyag szerint a látvány-csapatsportok 
támogatásával kapcsolatos tapasztalatokról, illetve az eddigi eredményekről szeretnék tartani 
egy tájékoztatót. A prezentációt is megkapták. Ezzel kapcsolatosan egy rövid kiegészítést 
tennék, illetve rengeteg statisztikával, térképpel és adattal készültünk a bizottság részére, amit 
szeretnénk is bemutatni.  

A tavalyi évben Szabó Tamás főigazgató tartott tájékoztatást az első tapasztalatokról, 
hiszen 2011. szeptember 15-ig kellett benyújtani az első kérelmeket, és december 
magasságában, ha jól emlékszem, akkor főigazgató úr megtartotta az első tapasztalatokról a 
tájékoztatást. Tisztában vagyunk azzal, hiszen a képviselő urak mindegyike ismeri a 
programot, hogy a kormányzatnak elsődlegesen az volt a célja, hogy új források, egy új 
finanszírozási rendszer kerüljön bevezetésre a magyar sport területén, hiszen számos olyan 
probléma volt, ami az előző napirendi pont kapcsán is felmerült már, hogy a meglévő 
forrásokat meg kellett vizsgálni, hogy hogyan lehet átstrukturálni, illetőleg ténylegesen új 
forrásoknak a becsatornázására volt szükség, és ennek eredményeképpen született meg a 
sportban az új jogszabályokkal kapcsolatosan a Tao-törvény, illetve az ahhoz kapcsolódó 
finanszírozási rendszer. Hogy miért is volt szükség erre, ezzel is nagyságrendileg tisztában 
vagyunk, a mostani első eredmények alapján azért látható, hogy itt az érintett öt látvány-
csapatsportág és a Magyar Olimpiai Bizottság kapcsán egy hosszú távú fejlődésnek a 
megalapozása kezdődhetett meg, illetve kezdődött el. Az is látható, amire a későbbiekben ki 
fogok térni, hogy munkahelyteremtő és munkahelymegtartó hatása van, illetve közvetlen és 
közvetett módon az államháztartásnak adóbevételeket eredményez ez a rendszer.  

Hogy az öt sportág jelentős anyagi forráshoz jut, ennek alapján reményeink szerint a 
sportszervezetek, illetve a szövetségek is stabilizálódnak, illetve maguk a helyzetük 
stabilizálódik, várhatóan az első tapasztalatok alapján több, mint 120 sportinfrastruktúra-
fejlesztés indult el, a 2012-es támogatási időszakban várhatóan jelentős növekedés lesz a 
program végére a sportcélú infrastruktúra vagyonban, illetve a sportcélú infrastruktúrában. És 
higgyék el, hogy öröm nézni azt, amikor elmegyünk egy utánpótlás-eseményre, -versenyre, és 
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a gyerekek egységes felszerelésben, mezben feszítenek a felvonuláskor, és nem mindenféle 
szakadt egyenpólóban, ami eddig volt.  

Természetesen megvannak a kockázatai is a rendszernek, hiszen Magyarországon 
jellemzően főleg a fővárosi egyesületekben nagyon sok, szakosztállyal működő egyesület van, 
és elég jelentős bérfeszültséget okozhatnak a nagyobb sportszervezetekben a különböző 
szakosztályok közötti különbségek.  

Sajnálatos módon mint minden új rendszerben, megjelentek az első körben azok az 
emberek, akik megpróbálják kihasználni, negatívan kihasználni ezeket a lehetőségeket, és 
ezúton könnyű gazdagodásra szert tenni, tehát ezeknek az embereknek, illetve ezeknek a 
jelenségeknek a visszaszorítása feltétlenül szükséges, és ami a mai tudásunk szerint még 
problémaként jelentkezhet, ez az, hogy az előbb említett több mint 120 sportlétesítmény-
fejlesztés kapcsán a későbbiekben hogyan lesz megoldva az üzemeltetésnek, a fenntartásnak a 
kérdése. Ugye a törvény, illetve a jogszabályok garanciákat, biztosításokat tartalmaznak arra 
vonatkozóan, hogy foglalkozni kell ezzel, illetve, hogy 15 éven keresztül sport célra kell 
hasznosítani, de azért vannak aggályaink ezzel kapcsolatosan. 

Nézzük meg akkor a tényeket, térképeket, adatokat. Ugye a képviselő uraknak 
kiosztásra került a prezentáció. Ez a prezentáció valamivel rövidebb, ami kiosztásra került, 
abban mindenki megtalálhatja benne a saját választókörzetét, illetve a választókörzetéhez a 
sportági bontást, és a választókörzetben megyei bontásban megtalálható az, hogy mekkora 
támogatást hívott le az aktuális érintett megye. Ezeket lehet nézegetni, vizsgálni. Én most 
csak a főbb számokat, illetve adatokat fogom ismertetni, illetve bemutatni. 

A 2011/12-es támogatási időszakban közel 42 milliárd forint egyesületi szinten, 
amihez nagyságrendileg 12 milliárd forint önerő párosult, tehát ennyi az, amit a 
szövetségeknek, illetve az egyesületeknek, sportszervezeteknek hozzá kellett tenniük ahhoz, 
hogy a sportfejlesztési programjaikat megvalósítsák. Ebből 31 milliárd forint volt az, amiből 
támogatási igazolás kiállításra került, és az április 1-jei adatok alapján 25 milliárd forint az, 
ami a cégek oldalára ténylegesen fizikálisan kifizetésre került. Tehát ez az 1535 jóváhagyott 
sportfejlesztési program jelen tudásunk alapján 25 milliárd forintot hívott le április 1-jéig.  

Az egyesületek részéről megvizsgálva látható az, hogy a kézilabdasportág 
nagyságrendileg ötmilliárd-négyszázmillió forint, a kosárlabdasportág 2,5 milliárd forintot, a 
jégkorongsportág közel kétmilliárd forintot, a vízilabda közel kétmilliárdot és a labdarúgás 13 
milliárd forintot hívott le eddig támogatásképpen egyesületi szinten. Tehát ez adja össze a 
közel 25 milliárd támogatási összeget. Hogyha megnézzük százalékos arányban az 
egyesületek részére jóváhagyott támogatások megoszlását, akkor nagyságrendileg látható, 
hogy közel 60 százaléka labdarúgásba áramlott, 20 százaléka kézilabdába, 10 százalék körüli 
a kosárlabda és a vízilabda 6,5 és 6 százalék a jégkorong egyesületi szintű támogatása. Itt az 
ábrán összegszerűen látható ugyanaz, amit az előbb felvázoltam.  

Hogyha szövetségi szinten vizsgáljuk meg, akkor szövetségi szinten a jégkorong közel 
400 millió forintot, a kézilabda 480 milliót, a kosárlabda 690 milliót, a labdarúgás jelenleg 4,2 
milliárdot, de itt még van egy felfüggesztett tárgyieszköz-beruházás, amire a labdarúgó 
szövetség benyújtotta a kérelmét, hogy folytatni szeretné. Itt 50 labdarúgópálya megépítésére 
írtak ki pályázatot, és ennek nagyságrendileg 1,2-1,3 milliárd forint az értéke, amire 
benyújtotta a labdarúgó szövetség a kérelmét. A vízilabdasportág közel 200 milliót és a 
Magyar Olimpiai Bizottság a ’11/12-re vonatkozóan 121 millió forint támogatási összeget 
kapott meg, illetve került lehívásra. Így jön össze nagyságrendileg ez a hatmilliárd forint, ami 
jelenleg rendelkezésre áll a szövetségeknek. 

Itt is látható, hogy a labdarúgás nyilván a nagy pályaépítési programja kapcsán közel 
70 százalékában részesül a szövetségeket érintő összes támogatásban. 11,2 százalék a 
kosárlabda támogatása, közel 8 százalék a kézilabdáé, 6,3 a jégkorongé és a vízilabdasportág 
3,2 százalékban részesül ebből a támogatásból. Összegszerűen, amit az előbb említettem, itt 
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látható a diagramon. Ha megvizsgáljuk azt, ami az előbb már szóba került az elnök úr 
részéről, a szövetségek által benyújtott igények hogyan oszlanak meg százalékos szinten, 
akkor jól látható, hogy a Magyar Kosárlabda Szövetség, illetve a Kézilabda Szövetség és a 
Vízilabda Szövetség közel kétharmados arányban utánpótlás célra fordítja a támogatását. A 
Jégkorong Szövetségnek ez az arány 40 százalékot ér el, és a Labdarúgó Szövetségnél ez a 
15,3 százalék azért ilyen túlzó, hiszen a pályaépítési program jelentős mértékben az arányokat 
megfordítja a tárgyi eszköz jogcímen található támogatásokra. Ha település szinten vizsgáljuk 
meg a statisztikákat, akkor láthatjuk azt, hogy a megyei jogú városok mindegyike érintett a 
Tao-támogatási rendszerben, a városi rangú településeken a 273 településből összesen 234, 
tehát több, mint 80 százalékos a részvételi arány.  

A nagyközségek, községek szintjén: a nagyközségek szintjén 50 százalék, a községek 
szintjén viszont nagyon alacsony, tehát a kistelepüléseknél 14,7 százalék az, aki részt vesz 
valamilyen egyesületi vagy sportszervezeti formában a Tao-s támogatási rendszerben, tehát 
3148 településből összességében 729 település érintett ebben a finanszírozási struktúrában, 
ami a teljes települési arányhoz 23,2 százalék, és itt látható, hogy községi szinten, tehát a 
kistelepülési szinten van óriási elmaradás.  

Hogyha az országos térképet vizsgáljuk meg arra vonatkozóan, hogy ’11/12-es 
támogatási időszakban a települési struktúra hogyan oszlik meg az országban, akkor jól 
látható, hogy a kistelepülésekkel rendelkező megyék mint például Baranya vagy Nógrád 
megye vagy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei térségekben, elég sok a fehér folt, ugyanis az 
ottani kistelepüléseken érintett sportszervezetek nem éltek azzal a lehetőséggel, amit a 
kormányzat biztosított a részükre. Hogyha a társasági adóból származó támogatásokat 
megvizsgáljuk megyei bontásban a ’11/12-esben, akkor jól látható, hogy a központi régió 
szerepe eléggé domináló, hiszen Pest megyében, illetve mellette Fejér megyében volt a 
legmagasabb a támogatások lehívása, és az is megnézhető, illetve kiolvasható a táblából, hogy 
a nagyobb megyei jogú városoknak a megyéi azok, amelyek koncentráltabban szerepelnek 
ebben a támogatási finanszírozásban. Ugyanez látható itt kistérségi megoszlásban, itt látható, 
hogy tényleg a nagyobb megyei jogú városok kistérségei azok, amelyek sötétebb színnel 
szerepelnek, ami alapján elmondható, hogy a településstatisztikából látható eredmények itt a 
térképen is visszamutatják magukat.  

Megnéztünk minden megyét, illetve regionális példát, amelyet itt felmutatok. Jól 
látható, hogy itt is a nagyobb városok mint például Szeged, Hódmezővásárhely és a harmadik 
legnagyobb Szentes, akik nagyobb arányban vettek részt a támogatásban.  

Egy kicsit beszélnék arról, hogy mi is a Nemzeti Sportintézet szerepe. Itt az 
elkövetkező időszakban egyre jelentősebb lesz a Nemzeti Sportintézetnek a szerepe, hiszen 
háromfordulós ellenőrzési rendszert tartalmaz a jogszabály. Az első pont az, amikor a 
sportfejlesztési programok elkészültek, és beküldésre kerültek a szövetségek részére, illetve a 
szövetségek esetében a Nemzeti Sportintézet részére jóváhagyás céljából. A második a 
negyedéves előadási jelentéseknek a kérdésköre. Az előadási jelentésekben kell jelezni azokat 
a változásokat, amit a sportszervezet az adott negyedévben végrehajt, és a harmadik, ami a 
legfontosabb, ami a ’11/12-es időszak utáni tételes ellenőrzés, amihez egyébként menet 
közben csatlakozik egy folyamatos helyszíni ellenőrzés is. A helyszíni ellenőrzés folyamán 
jártunk már Diósgyőrtől kezdve Tatabányán át Egerig, ahol megvizsgáltuk azt a 
sportfejlesztési programot, amit az adott városban benyújtottak. Egyébként a kollégáim 
jelenleg is a Vasasnál vannak helyszíni ellenőrzést tartani, és a holnapi napon pedig 
Nyírségbe fogunk menni a Miniszterelnökséggel közösen, ahol szintén megvizsgáljuk néhány 
település sportfejlesztési programját. 

Hogy miért fontos ez, illetve miért kiemelten fontos ennek az ellenőrzése, hiszen 
mégis csak, ha nem is közvetlenül, de közvetett módon állami támogatásról beszélhetünk, és 
ennek a felhasználása kiemelten fontos. Ezért próbálunk minden egyes alkalommal elmenni, 
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és segíteni a szövetségeknek, illetve a sportszervezeteknek. Én azt szoktam mondani, hogy 
június 30-ig mindenben segítünk, de július 1-jével, a beadási határidővel, amikor a 
támogatások elszámolását be kell nyújtani, már nem fogunk tudni segíteni az 
elszámolásokban. Addig viszont kiemelt feladatunk az, hogy végigjárunk minél több 
sportszervezetet, egyesületet, szövetséget. És mindenben segítjük a munkájukat. A másik 
oldalról viszont elindult közel 121 néhány sportinfrastruktúra-fejlesztés Magyarországon, ami 
viszont mindenképpen kiemelt prioritást élvez az ellenőrzésben, hiszen az adott műszaki 
tartalomtól kezdve a pályák megépítésének a minősége, amit megvalósítanak, azt feltétlenül 
ellenőrizni és vizsgálni szükséges, és ebben a Nemzeti Sportintézet jelentős szerepet is tölt be.  

Szeretném elmondani azt is, hogy a 2011/12-es támogatási időszakban megtörtént az 
első elszámolásnak az elfogadása, tehát nem részelszámolásról, hanem a teljes program 
megvalósításának az elszámolásáról beszélhetünk. Bakonysárkány nevezetű településen a 
helyi labdarúgó egyesületnek 350 ezer forintos Tao-s támogatását fogadtuk el nemrégiben, 
úgyhogy bízunk benne, hogy már csak 1533 darab egyesületet kell leellenőriznünk, illetve 
elfogadnunk. Bízunk benne, hogy ugyanúgy rendben találunk mindent, mint ahogy ennél a 
kisegyesületnél rendben találtunk.  

A jövőre nézve megvizsgáltuk a Nemzetgazdasági Minisztériummal, illetve a Nemzeti 
Erőforrás Minisztériummal azt, hogy milyen hatásai lehetnek a társasági adó adta 
lehetőségeknek, és az, hogy ténylegesen számszerűsíteni tudjuk majd a dolgokat, annak azért 
még kérünk egy kis időt, hiszen a tényleges adóhatásokat majd csak 2012 június-júliusban 
fogjuk tudni legkorábban bemutatni, viszont számos egyenlegjavító hatása is van a támogatási 
konstrukciónak, amiről azért már most is vannak pozitív visszajelzéseink. Az NGM számítása 
szerint a 2011/12-es sportágfejlesztési programoknak 2012-ben összesen 8,8 milliárd forint 
pozitív egyenlegjavító hatása lesz, illetve van, ami azt jelenti, hogy ennyi közvetlen 
adóbevétel érkezik az államkasszába a Tao-s támogatási konstrukció keretében. Én bízom 
benne, hogy emlékezhetünk, hogy 2011 decemberében a Nemzeti Sport az év emberének 
választotta a Tao-t, és nagyon bízom benne, hogy mondjuk ’12-ben valamelyik olimpiai 
bajnokunk lesz az év ember és nem a Tao, de hogy hosszú távon, illetve az elkövetkezendő 
években ez egy olyan támogatási konstrukció lesz, amiben mind a sportszervezetek, mind a 
szövetségek, mind pedig az ellenőrző szervezet egy olyan együttműködést tud kialakítani, ami 
hosszú távon megalapozhatja a magyar sport jövőjét. Köszönöm szépen, ennyi kiegészítést 
kívántam tenni, természetesen, ha kérdés van, akkor válaszolok.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, igazgató úr. Kérdések, vélemények?  

Kérdések, vélemények 

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Nekem csak egy kérdésem van. Amikor 
olvastam az anyagot, és abból sok oldalnyi a vetített képes bemutatón visszaköszönt, egészen 
konkrétan hogy kell értelmezni azt, hogy a látvány-csapatsportágak mellett szekunder 
hatásként a többi sportág is részesül ezekből a forrásokból. Ennek az útját, módját szeretném 
valahogy érzékelni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Szilágyi György! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Kapcsolódva Zakó képviselő 

úrhoz, én is ezt szeretném elsődlegesen megkérdezni, hogy készítettek-e esetleg kutatást arról, 
hogy a többi sportágra milyen hatással volt a Tao. Szerintem lehet, hogy itt ez nem lesz 
annyira pozitív, hogyha készül ilyen kimutatás. Maradjunk annyiban, hogy készítettek-e, 
hiszen itt említette a bakonysárkányi települést, tehát ők többet kaptak ebből a Tao-ból, azért 
ezt állapítsuk meg, mint az olimpiai sikersportágaink, egy-kettő, amelyik nem tudott részt 
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venni ebben a Tao-rendszerben. Aztán lennének még kérdéseim. Ha lehetne, kérésem is 
lenne, ha megkaphatnám ezt a bővített anyagot e-mailben, azt megköszönném. 

Említette, hogy egységes mezben feszítenek a gyerekek, én ennek örülök, de igazából 
nem ez lenne az elsődleges cél szerintem, hanem az, hogy sportoljanak. Tehát a külsőségek 
nem annyira számítanak, mint a tartalom.  

Amire kíváncsi lennék, hogy említette, hogy vannak olyanok, akik meg akarnak 
gazdagodni ennek a rendszernek a segítségével, hogy erre, hogyha kaphatnánk esetleg konkrét 
példákat, hogy kikre gondol, milyen tapasztalataik vannak ezzel kapcsolatban, milyen 
próbálkozásaik voltak ezzel kapcsolatban.  

Aztán, amire még kíváncsi lennék, hogy az itt leírt adatok alapján a kiadott igazolások 
vannak, amennyit lehívhattak vagy amennyit megvalósíthattak ezekből a tervekből, tehát az 
előzetes jóváhagyott, mondjuk sportfejlesztési tervek, de ebből mennyi valósult meg. Mennyi 
az, ami esetleg bent maradt, mert lehet, hogy hozzá sem kezdtek, vagy mennyinek vannak 
nehézségei? És a sportfejlesztési program vizsgálata, itt is szeretnék kérdezni: hogy működik 
ez tételesen? Azért kérdezem, mert egyetlen egy problémáról tudok jelen pillanatban, ami 
eljutott hozzám, és elég szűkös az idő ezzel kapcsolatban is. Azt tudom, és gondolom, akkor 
ön is ismeri ezt a problémát, hogy az Újpest előzetesen jóváhagyott sportfejlesztési terv 
alapján kapott támogatási lehetőséget, ezt a támogatási lehetőséget ők igénybe is próbálják 
venni. Van előzetes jóváhagyásuk az NSK-tól, a rendőrségtől, a tűzoltóságtól, mindenkitől, 
felújítanák, ha jól tudom, a kerítést, a szünetmentes tápot és hasonlókat. Ezzel kész 
szeretnének lenni a három hét múlva esedékes Ferencváros elleni mérkőzésükre, és ha jól 
tudom, több mint egy hónapja, nem tudom, melyik szervezet miatt, de valamelyik szervezet 
miatt áll ez a megvalósítás, pedig ott le vannak gyártva a kerítések, ott van a vállalkozó, aki 
elkészítené. Tehát erről tud-e valamit mondani, hogy mi ennek az oka? Ennyire nehézkesen 
működik, vagy ennyire inkább odafigyelnek, és ellenőrzik ezeket a dolgokat, vagy esetleg 
valami más oka van ennek, hiszen minden valószínűség szerint itt most – így is jutott el 
hozzám a hír, hogy – veszélyben van, mivel kiemelt kockázatú mérkőzés, az Újpest–
Ferencváros mérkőzés megrendezésének a lehetősége, és ez állítólag az NSK vagy önök miatt 
van. Nem tudom, hogy ki miatt, erre szeretnék választ kapni, de főleg arra, hogy mennyi lett a 
ténylegesen felhasznált dolog, mennyi van folyamatban, hogyha lehet erről beszélni, és ezek 
az ügyeskedések, kikre gondol konkrétan. Köszönöm. 

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

társaságiadó-rendszer bevezetését a magam részéről, személyes tapasztalatok alapján merem 
ezt mondani, rendkívül hasznosnak tartom.  

Nem győzzük, legalábbis a kézilabda világában hangsúlyozni azt, hogy ez nem egy 
örökéletű történet. Tehát ez a támogatási rendszer azt a célt szolgálja, hogy a kiválasztott 
látvány-csapatsportág megerősödjön, és kialakuljanak az együttműködések, amelyek a jövő 
számára rendkívül fontosak. Egyrészt együttműködést kell kialakítani az egyesületek és az 
iskolák között. Ezeket az együttműködéseket el kell mélyíteni. Egyrészt azáltal, hogy a Tao-
támogatás lehetőséget nyújt arra, hogy bérbe vegyenek olyan létesítményeket egyesületek, 
amelyekkel nem rendelkeznek, amelyeket korábban vagy szívességi alapon megkaptak az 
iskolától, önkormányzattól vagy nem kaptak meg, versenyekre jobban megkapták egyébként, 
mint edzésmunkára. Valamint a személyes együttműködések is elmélyüljenek. Ugyanis a 
testnevelő tanárok nem voltak motiváltak ebben a kérdésben, hanem vagy a saját tudásuk, 
szerelmük szerint végezték a munkájukat, és most úgy gondolom, hogy van egy motivációs 
lehetőség, hogy ezeknek a szakembereknek valamilyen teljesen hivatalos és legális juttatást 



- 19 - 

adjanak az elvégzett munka fejében, és egy együttműködés alakuljon ki az egyesületek és a 
helyi szakemberek között.  

Rendkívül fontos üzenet az önkormányzatok világa felé, hogy nem kullancsként, 
vérszívóként vannak jelen ezek az egyesületek, akik mindig csak kérnek, csak kérnek, csak 
kérnek, hanem az önkormányzatok fenntartási feladataihoz a bérleti díjak vonatkozásában és 
esetleg más, például felszerelés vonatkozásában is segítséget tudnak adni. 

Én úgy gondolom, hogy elindult egy együttműködési készség kialakulása, és én 
nagyon szeretném azt elérni, hogy ezek elmélyüljenek és tartóssá váljanak. 

A másik, amit mindig is hangsúlyoztunk, és a jövőben is nagy hangsúlyt kívánunk rá 
fektetni, az az, hogy a Tao-támogatást igénybe venni kívánó egyesületek, szervezetek, 
pályázók felismerjék azt, és elfogadják azt, hogy csak tisztán lehet ezt a pénzt igénybe venni, 
és csak szabályszerűen lehet felhasználni. Nagyon jól tudjuk azt, hogy a sport világa az 
elmúlt, nem akarok visszafelé mutogatni, sok-sok évtized alatt beszennyeződött. Nagyon sok 
feketepénz mozog a sport világában, akár a támogatások, akár a költségtérítések, különféle 
elszámolások területén, és a társasági adó szabályozása megkívánja a transzparenciát, az 
átláthatóságot, a tiszta együttműködést, és nagyon örülök annak, és bízom benne, hogy ez a 
valóság, nemcsak a felszín, nemcsak a látszat, hogy a részvevők, a partnerek elfogadták ezt az 
új játékszabályt, hiszen, ha abból indulunk ki, hogy az emberi természet milyen, akkor az 
olyan, hogy nem szereti a bizonytalanságot, a kockázatokat akkor, hogyha nem kell ezeket 
vállalni, viselni, hogyha lehet tisztán játszani, akkor hajlamos az ember arra, hogy tiszta 
együttműködéseket alakítson ki.  

Amit Szilágyi képviselőtársam mondott, hogy a gyerekek talán fölöslegesen kapják 
meg ezeket a mezeket, ezeket a felszereléseket, vagy túl sok pénz kerül erre, bocsánat, én ezt 
olvastam ki a hozzászólásból, én azt tudom mondani, hogy hihetetlen nagy motivációs 
tényező a gyerekek felé. Hihetetlen nagy. Vannak olyan gyerekek, akik abban a mezben 
alszanak. Nem vicc. Ha kapnak egy érmet, akkor azt a lakásban a legszebb helyre teszik, és 
mutogatják. Ez egy olyan motivációs lelki tényező a gyerek számára, hogy igenis ez vonzerőt 
fejt ki, és motiválja a többit is, hogy akkor én is elmegyek focizni, kosarazni, én is szeretnék 
ebben részt venni. És ez a lényeg egyébként! Hogy a gyerek gondolkodását jó irányba 
befolyásoljuk, és elvonjuk fölösleges dolgoktól, és az egészséges életmód irányába vigyük. 
Mellesleg természetesen az élsport számára a tömegbázis kiszélesítése, azaz az alapok 
megteremtése is rendkívül fontos. 

Mindezek alapján nagyon jó gondolatnak tartom a Tao kérdését, tudjuk azt, hogy nem 
lesz örök életű, körülbelül 3-5 évig érdemes ezt működtetni és fenntartani, és utána 
remélhetőleg kialakulnak azok az együttműködések, amelyek az utánpótlás-neveléshez, 
illetve a sportágak működtetéséhez szükségesek. 

Megjegyzem, hogy a Tao-támogatási rendszer olyan, hogy egyrészt rendelkezni kell 
bizonyos önerővel, másrészt rendelkezni kell egy koncepcióval, egy jövőképpel, hogy az 
adott egyesület vagy szervezet hogyan képzeli el a működését, fennmaradását, és ki kell 
alakítani nemcsak az iskolák, önkormányzatok irányába, hanem a vállalkozások irányába is 
egy kapcsolatrendszert, hiszen egyrészt a Tao-támogatás partneri együttműködést kíván a 
vállalkozókkal, és én abban bízom, hogy jelen pillanatban a vállalkozásoknak ez nem kerül 
pénzébe, csak valamennyi többletmunkába kerül tulajdonképpen a Tao-támogatások átadása, 
de ki fog alakulni az a személyes elkötelezett kapcsolatrendszer, amely majd esetleg a 
támogatás után is a szükséges forrásoldalt meg fogja teremteni. És rendkívül fontos az is, 
hogy a szülők számára is megfelelő motivációt tudjunk felmutatni. Igen, a szülők is rendkívül 
büszkék tudnak lenni a gyermekükre akkor, hogyha sikeresen szerepelnek és pozitív példát 
tudnak mutatni a környezetük felé.  
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Úgyhogy mindezek után én csak gratulálni tudok, és természetesen az elszámolások 
szigorú felügyeletét mindenképpen működtetni kell a saját biztonságunk érdekében. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Más? Szilágyi képviselő úr!  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak a pontosítás kedvéért, tehát 

én nem azt mondtam, hogy nem fontos a mez. Hogyne lenne fontos a mez? Én azt mondtam, 
hogy nem az a legfontosabb, sokkal fontosabb annál, hogy ennek a Tao-támogatásnak is 
köszönhetően legyenek pályák, legyenek eszközök, edzők, akiket esetleg ebből fizetnek. 
Tehát meg legyen teremtve a gyermekeknek a sportolási lehetősége, hiszen ha megvan 
teremteve a sportolási lehetősége, és örömmel csinálja, akkor egy szakadt pólóban is örömmel 
csinálja, az már csak hab a tortán, ha valóban szép mezben mehet ki, és ez még pluszban 
motiválja őt. 

Egyetlen egy dolgot felejtettem el, és már előre érzem, Szalay úrtól megkapom, 
valóban a 25 milliárd sokkal több mint a nulla, tehát ez egy előrelépés, én is így tartom, hogy 
ez egy előrelépés a sport számára. Mi szerettük volna jobban kiszélesíteni a támogatandók 
körét, de attól függetlenül ez is egy előrelépés. Viszont egyetlen egy dolgot még meg 
szerettem volna kérdezni, és egyetlen egy kérdés lemaradt, hogy arról van-e kimutatás esetleg, 
hogy mennyiben változtak - és ez is egy lényeges kérdés – a szponzori és a 
reklámszerződések azoknál az egyesületeknél, amelyek belekerültek ebbe a Tao-támogatási 
rendszerbe, tehát a látványsportágaknál, hiszen mi aggályosnak tartottuk, és remélem, azt 
szeretném, hogy ne igazolódjon be az én aggályom ezzel kapcsolatban, hogy nem egy plusz 
pénz érkezik be ezekből az összegekből nagyrészben, hanem az eddig meglévő támogatások 
most átalakulnak bizonyos egyesületeknél, hiszen aki eddig szponzor- és reklámszerződést 
kötött, és ezért kapott egy bizonyos ellenszolgáltatást, ez az általános vita során is felmerült 
már, hogy ezért a Tao-támogatásért nem lehet semmilyen szolgáltatást nyújtani, tehát nem 
kaphatnak reklámlehetőséget sem, viszont azt ugye nem tiltja semmi, és sajnos szerintem így 
ebben a formában meg kell találni azt a lehetőséget, ami ezt kivédi, hogy az, aki eddig 
ötmillió forintért megvett egy reklámtáblát valamelyik látvány-csapatsportágnak a 
stadionjában, az azt mondja, hogy Tao-támogatásban adok ötmillió forintot, és utána kötnek 
az egyesülettel egy ezerforintos reklámszerződést, és most már az egyesület ezer forintért 
fogja kiadni ugyanazt a reklámtáblát, amit eddig ötmillióért adott. Tehát ezt esetleg 
vizsgálták-e? Ez lehet szerintem az egyik legnagyobb visszaélési lehetőség jelen pillanatban a 
Tao-támogatással szemben, és akkor itt ugye csak átalakul az a támogatás, ami eddig is 
megvolt.  

De mondom még egyszer, jó lenne azt is tudni, hogy valóban beváltotta-e azt a 
reményt, ami a legpozitívabb lenne. Aki eddig is támogatta a sportot, mert megtehette, akár 
cégként, akár magánemberként, azok valóban megmaradtak-e a sportnál, elmentek-e esetleg 
más egyesülethez, más sportágak felé elmozdultak-e? Hiszen nekik most nagyobb szükségük 
lenne, például akár említhetnék egy jó pár olimpiai sportágat is, de elmozdultak-e esetleg ebbe 
az irányba? Mert ez a két kardinális kérdése szerintem a dolgoknak. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Tessék, képviselő úr!  
 
HOFFMAN PÁL (KDNP): Köszönöm szépen. Én azzal kezdeném, hogy a 

parlamentben is még most is elég furcsa hallani, hogy azok, akik mindent elkövettek, hogy ez 
a törvény ne szülessen meg, azok jobbnál jobb ötletekkel, meg okosságokkal próbálják meg a 
mostani helyzetet kihasználni. Természetesen politikai célokra. Azt gondolom, hogy ez a 
törvény, ez a jogszabály (Szilágyi György: Mire gondol, képviselő úr?!) egyértelműen siker, 
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azoknak a sikere, akik kitalálták, és végrehajtották, és a Tao nem az év embere, a Nemzeti 
Sport címlapja engem felháborított, mert a Tao nem önmagától született, a Tao-t egy közösség 
találta ki, tartotta fontosnak a sportot abba a helyzetbe hozni, amivel ez a jogszabály ezt 
megtette, és nem a Tao-t kell isteníteni, meg példaként címlapra tenni, hanem el kell ismerni, 
hogy itt van egy olyan csapat, aki nemcsak beszélt a sport stratégiai jelentőségéről, hanem 
hozott döntéseket is ezzel kapcsolatban.  

Szilágyi úr felveti, várja a példákat, hogy hol vannak a szerencselovagok, akik 
megjelennek ezekben a támogatási lehetőségekben, aztán mondja a példát. Mi még nem 
hallottunk erről a reklámtáblás példáról, amit Szilágyi úr felsorolt. Nos, hát ezek szerint akkor 
van tapasztalata arról, hogy hogy zajlik. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos a jogszabály, 
és nemcsak az öt látványsportágnak, hanem a többieknek is. Válaszolnék is arra a saját városi 
példámból, hogy hogyan lehet haszna ebből más sportágaknak. Hát úgy, hogy az 
önkormányzati vezetők, a települési vezetők gondolkodnak, és például azokat a városi 
önkormányzati sportra fordított támogatásokat, amelyeket eddig biztosítottak a 
látványsportágakra, átcsoportosítják. Olyan egyszerűen, hogy Tökölön a labdarúgásra és a 
kézilabdára adott korábbi összegek egy részét ritmikus gimnasztikára és kick-box sportágra 
fordítjuk. Túl azon, hogy azok a pályák, amelyek megépülnek, azok a tornatermek, amelyek 
felújulnak, azok más sportágak számára is használhatók. Ilyen egyszerűen történik ez. 
Hogyha jó szándékkal közelítünk, és a jót keressük ebben a jogszabályban, és nem azt nézzük, 
hogy minek mi lehet a hátterében.  

Én egy dologra felhívnám a figyelmet. Nekünk problémát jelentett a határidő, 
legközelebb azért a beadási határidőben igyekezzünk pontosak lenni. Volt az április 1-jei 
határidő, és ott volt 3-4-5 nap, amíg nem derült ki, hogy akkor most valóban 1-jére kell 
dolgoznunk, és akkor ezeket a fontos anyagokat el kell készíteni, vagy hosszabbodik a 
határidő, mint ahogy meg is történt, és 30-a a beadási határidő. Tehát, ha lehet, a jövőben ezt 
kerüljük el, és idegeskedést spórolunk meg azoknak, akik pályázni akarnak.  

Én látok még egy problémát, és erről talán érdemes majd a tapasztalatokat 
összegyűjteni. Nem egyszerű a társaságiadó-támogatások megszerzése. Majd hogy nem 
egyszerűbb a támogatási döntés megszerzése, mint a cégektől megszerezni ezeket a 
forrásokat. A közép-magyarországi régió rendkívül jól áll a támogatások megszerzésében, de 
még itt is nagyon nehéz az adott településeken vagy ismerettségi körben ahhoz a forráshoz 
hozzájutni társasági adókból, amit egyébként megítélnek a sportági szakszövetségek. 
Meglepett egyébként maga a táblázat, mert azt látom, hogy az országban elég egyenletesen 
oszlik meg a társasági adó megszerzése. Én azt tapasztaltam, hogy bizony ez nem egyszerű, 
települési vezetőként azzal szembesülök, hogy általam sikeresnek, prosperáló cégeknek tartott 
vállalkozások nem fizetnek társasági adót, és tulajdonképpen szimpatizálnak velünk, de 
egyébként nincs miből társasági adót felajánlaniuk. Úgyhogy nem egyszerű, megítélésem 
szerint a megítélt társasági adó megszerzésének a lehetősége.  

És akkor még két dolog. Létesítményhelyzet-javulás, felszerelés és sok minden, a 
körülmények javítása, mind-mind fontos, de én látok még egy alapvető előrelépést, hogy 
jelentősen megnő a sportoló gyerekek, fiatalok száma. Nemcsak az, hogy szebb szerelésben 
sportolnak, hanem sokkal többen, két éven belül sokkal többen fognak sportolni, mint a 
jogszabály bevezetése előtt sportoltak. 

A támogatások kapcsán nem látok egységes elvet, lehet, hogy nem is kell hogy legyen, 
a szakszövetségi támogatásokban, de valami normativitást mégis csak igényelnék, nem tudom 
én, gyereklétszámhoz vagy valamihez képest, hogy ne lehessenek teljesen szubjektív 
szakszövetségi döntések. Lehessen tudni, hogy egy utánpótláskorú gyerekre nem tudom én, 
100 vagy 200 ezer forint támogatás várható az adott szakszövetségnél, és akkor az azonos 
szinten sportoló, azonos létszámot versenyeztető egyesületek között nem lehetnek ideálisnak 
látszó különbségek. Köszönöm szépen.  



- 22 - 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kukorelly képviselő úr! 
 
KUKORELLY ENDRE (LMP): Néhány héttel ezelőtt meghívtak a helyiek 

Sashalomra, a XVI. kerületbe, ahol találkoztam is Kovács Péter képviselőtársammal, ahol is 
van egy gyönyörű kis, 91 évvel ezelőtt épült pálya, egyébként a trianoni békediktátum után 
építették, ami mutatja a nemzet erejét, hogy akkor futballpályát építettek az emberek 
Sashalmon, és ezt a gyönyörű kis pályát, ha az ember nézi, a szíve meghasad, be fogják zárni, 
és eladják.  

Az a kérdésem, hogy nem lehetne ezt a pénzösszeget arra is használni, hogy ezeknek a 
kis pályáknak a felszámolását egyszer s mindenkorra hagyjuk abba. Elképesztő mennyiségű 
futballpálya épült be, és hiába épülnek helyette más pályák, esetleg korszerűbb pályák, de 
szerintem ezek a pályák pótolhatatlanok. 

Sose felejtem el, gyerekkoromban a Szent István-telepen, ahol a nyaraimat töltöttem, 
két kis pálya is volt, ott fociztunk egész nyáron minden este, és ezeket beépítették, az egyik 
helyén egy iskola épült, a másikén pedig egy lakóépület, és azóta is, mikor elmegyek ezek 
előtt a telkek előtt, egyszerűen összefacsarodik a szívem és a gyomrom, beáll egy görcs a 
gyomromba, ezek egész egyszerűen olyan típusú lelki dolgok, amiket szerintem figyelembe 
kellene venni. Tehát ezt a sashalmi pályát ilyen paradigmának érzem. Hogyha ezt bezárják, és 
helyette az Ikarus-pályán építenek helyette két sokkal korszerűbb pályát, én azt borzasztó 
nagy félreértésnek tartom. Azok a gyerekek, akik ott rohangáltak, amikor én ott voltam, 
azoknak egy része biztos át fog menni az Ikarus-pályára, stb. stb., egy része nem fog átmenni. 
Ezek a pályák tipikusan átmenet a grund és a futballpályák között. Grundnak természetesen 
nagyon szuper, mert füves pálya, pályának egy picit le van pukkanva, nincsen karban tartva, 
de természetesen töredékpénzből, nagyon pici pénzből ezeket a pályákat karban kéne tartani, 
és mindenesetre fenn kéne tartani. Én ezt végtelenül veszélyesnek és erkölcsileg is 
rombolónak tartom, hogy hagyjuk, hogy ezeket a pályákat ilyen-olyan gazdasági vagy nem 
tudom, milyen megfontolások alapján hagyjuk hogy elvesszenek. Szerintem most igenis ebből 
a pénzből meg lehetne ezt a szörnyű folyamatot állítani, és még egyszer mondom, ezt a 91 
éves pályával valamit csináljunk, vagy nem tudom, hogy kinek a felelőssége ez, kinek a 
lehetősége ez, de mindenkinek a lelkére vagy a szívére próbálok apellálni, hogy legalább 
próbáljuk ezt a 91 éves pályát valami módon megmenteni.  

 
ELNÖK: Köszönöm.  
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Minél többen szólunk hozzá, annál 

távolabb megyünk az eredeti előterjesztéstől, de ez lehet, hogy nem is probléma. Olyan 
értelemben, hogy minden mindennel összefügg. Annyit azért szeretnék elmondani, hogy a 
Tao-ból indultunk ki, és a jövedelem újraelosztása nagyon gyalázatos most már 
Magyarországon. Nagyon eldurvult a helyzet. Napi hírek, hogy már mindenre adót vetnek ki, 
ami él, és mozog, meg amit fogyasztanak az emberek. Legközelebb tényleg az oxigén vagy a 
levegő kerül sorra. Úgy gondolom, hogy újra kellene gombolni a kabátot. Ha a vállalatoknál 
több pénzt hagynának eredendően, nem szorítanák meg a különböző jogszabályerdőkkel a 
tevékenységüket, akkor saját maguk felidéznék a régi szép vállalati sportegyesületi életet, és 
egy kicsit ez a sporttámogatás is ebből fakadóan részben megoldott lenne. 

Úgy gondolom, hogy a többi nem látvány-csapatsport szekunder hatású támogatásának 
a magyarázata Hoffman képviselőtársam részéről számomra nem volt elfogadható, illetve 
érthető. Én úgy gondolom, hogy (Hoffman Pál: Elmagyarázom.) … nem kell gúnyolódni. 
(Hoffman Pál: Ha nem volt érthető, elmagyarázom.) Értem, most jut olyanokra pénz, amire 
eddig nem fizettek, mert most kaptak Tao-t. 
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ELNÖK: Menjünk vissza a vonalra!  
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Valóban. Tehát szeretném jelezni, hogy ez az egész Tao, 

amire most büszkék vagyunk, ez már egy pótcselekvés volt. Egyszerűen kapkod a kormány, 
és nem tudja, hogy honnan vegyen és kiknek adjon pénzt. Egy család támogatása 28 lábon áll, 
mert ha egy gyerek van, ha kettő, ha három, ha dolgozik, ha nem dolgozik, ha itt dolgozik, ha 
visszamegy dolgozni, és ez még csak a gyerekekhez köthető. Én megkérdezem, hogy egy 
afgán különítményből magyar NATO-különítményből hány sportegyesületet lehetne 
támogatni. Abból a koporsós hazaszállításból hány futballcsapatot lehetne támogatni, amivel 
díszpompával temetik el a külföldön meghalt katonákat?  

 
ELNÖK: Tényleg azt szeretném kérni… 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Kellemetlen, elnök úr? Lehet, hogy kellemetlen, de erről 

kell beszélni, mert innen fúj a szél. 
 
ELNÖK: Menjünk vissza a Tao-hoz! 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Így van, akkor szeretném jelezni, hogy számomra ez az 

egész, amiről most tárgyalunk a jelen napirendi pont kapcsán, egy már élő törvénynek az 
utóhatásait, eredményeit vizsgáljuk, ezt lehet elemezgetni számsorokon keresztül, lehet nézni, 
hogy Zala megyében, aprófalvas településeken miért nem támogatnak, lehet rácsodálkozni a 
15 százalékos aprófalvas igénybejelentésre. Én nem csodálkozom. Egyszerűen csak nyitott 
szemmel kell járni az országban, aztán mindenre fény derül. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt szeretném mondani, hogy amennyiben ezek után 

eltérünk a Tao-tól ilyen jelentős mértékben, a Házszabály szerint van lehetőségem megvonni 
a szót a képviselőtől. Bús Balázs képviselő úr! 

 
BÚS BALÁZS (KDNP): Köszönöm szépen. Csatlakozva azokhoz a korábbi 

képviselőtársaimhoz, akik azt mondták, hogy azért hosszú évtizedek óta nem volt ilyen 
jelentős lépés a magyar sportban, én is azt gondolom, és biztos, hogy nagyon hosszú távú 
hatásai lesznek egyébként az egész jövő nemzedék fejlődése szempontjából. 

De azt is látni kell, hogy vannak, akik könnyen próbálnak pont az irigységre alapuló 
politika kapcsán feszültségeket szítani, és én azt gondolom, hogy ez nagyon rossz lenne a 
sport világában. Biztos, hogy hatnak egymásra ezek a kérdések akár pozitívan, akár 
negatívan, és nekünk ugyanúgy fontos azoknak a sportszervezeteknek, sportágaknak a 
kérdése, akik nincsenek benne a látványsportban. Ilyen szempontból én is örülnék, hogyha a 
bizottság kapna majd egy olyan kimutatást, ami megnézi azoknak a többi szervezeteknek a 
működési támogatását, bevételét, akik nem a látványsportban vannak, és később 
megnézhetjük azokat is, hogy azoknak hogy alakul az élete. De visszatérve, nagyon fontos 
jelentős lépés volt ez a látványsportok tekintetében, és én nagyon fontosnak tartom azt, hogy 
ez a fajta munka valamilyen módon vagy ez a fajta támogatás pozitív hatással legyen a többi 
sportágra is, pont azért, hogy ne lehessen ilyen ellentéteket szítani a sporton belül.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kovács képviselő úr! 
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KOVÁCS PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen. Levezető elnök úrtól annyit kérnék, 
hogy egy kis eltérést tennék; képviselő úr felvetett egy problémát, erre azért reagálnék, bár 
nem szorosan kapcsolódik a Tao-hoz.  

De először kezdeném talán a Tao-val. A tököli polgármester úrral, Hoffman Palival 
teljesen egyetértek abban, hogy a Tao-támogatás a más, nem látvány-csapatsportágak számára 
is rendkívüli előrelépést jelent. Csak meg tudom erősíteni, amit ő mondott. Nálunk a XVI. 
kerület számos sportegyesületet támogat önkormányzati költségvetési forrásból, és mivel a mi 
kerületi egyesületeink, akik ez alá a Tao alá tartoznak, ez nevezetesen három focicsapat és 
egy kézilabdacsapat, valamint reményeink szerint ebben az évben már egy kosárlabdacsapat 
is. Ezeknek az eddigi támogatási pénzeiket át tudjuk csoportosítani például, mondjuk 
atlétikára vagy például, mondjuk birkózásra vagy vívásra, amit eddig is támogatott az 
önkormányzat. És mivel az önkormányzati források nagyjából azonosak az előző évhez 
képest, így nyilván ezek a sportegyesületek többet fognak majd kapni, hisz’ a Tao-ból 
viszonylag ügyesen le tudták hívni a kerületi sportegyesületek, a focisták, a kézilabdások azt a 
támogatási formát.  

Részben csatlakoznék ahhoz, amit Kukorelly képviselőtársam mondott, és örülök, 
hogy nemcsak Sashalmon, hanem itt a bizottsági ülésen is egyre gyakrabban tudunk 
találkozni. Pontosan az a helyzet ezzel a Sasvár utcai sportpályával, csakhogy a közösség is 
pontosan tudhassa, ez nem egy grund, ez egy egyfutballpályás, egyébként bővítésre már 
teljesen alkalmatlan focipálya, és pont Tao-támogatásból szeretnénk meg ennek a pályának az 
értékesítéséből újabb pályákat létrehozni. Alapvetően nem akartam az elején hozzászólni, 
merthogy dicsekvésnek tűnhetett volna, 2006 óta vagyok ennek a kerületnek a polgármestere, 
azóta felépült két uszoda, felújítottunk két sportpályát, építettünk két öltözőépületet, egy 
futófolyosót, egy olyan atlétikai centrumot, amiből Budapesten két darab van, az egyik itt 
előttem, illetve a többiek háta mögött, a másik Budapest XVI. kerületében. Mindezt az 
önkormányzat saját forrásainak felhasználásával, és most is szeretnénk még két további 
műfüves pályát építeni, illetve egyet már elkezdtünk, úgyhogy talán nem érheti az a vád a 
XVI. kerületi önkormányzat vezetését, hogy nem költ a sportra, és mindezt nem a Tao-
pénzekből. A Tao-pénzekből majd most szeretnénk az MLSZ-hez pályázva, továbbfejleszteni. 

Ráadásul ezt a pályát igazából egyetlen sportegyesület használja, akinek a további 
működése biztosítva van, ezt grundnak senki nem használja. Oda nem járnak a környékbeli 
emberek, merthogy annyi más grundot épített a kerületi önkormányzat ettől a területtől 500 
vagy 800 méterre, ahová járnak egyébként a gyerekek. Kukorelly úr, ha arra jár, Sashalmon, 
menjen el, nézze meg, bármelyik nap időpillanatában elmegy, a sportegyesületen kívül senki 
nem használja ezt a területet. Tovább nem fejleszthető, parkoló nem alakítható ki, ezért kell 
máshol fejleszteni a továbbiakban a sportot.  

És akkor visszatérve még egyszer a Tao-részhez, én azt gondolom, hogy alapvetően jó 
az a koncepció, hogy adjunk egy lökést azoknak a látvány-csapatsportágaknak, akik leginkább 
nézettek, és legtöbb gyerek ezt a sportot választja ma Magyarországon. Legyen olyan 
infrastruktúra, és ebben egyetértek egyébként jobbikos képviselőtársammal, hogy alapvetően 
három dolog szükséges ahhoz, hogy valaki sportoljon: kell egy infrastruktúra, tehát ne 
lepukkant földes pályákon kelljen focizni, kettő, legyen megfelelő edző, három, legyen kellő 
számú gyerek. Én azt látom, hogy a Tao-támogatás után az első kettő biztosítva lehet a 
csapatsportágakban, és közvetve a többi sportágban is. A harmadik a legnagyobb probléma 
szerintem, a gyerek, aki nem biztos, hogy elmegy sportolni, és ebben is nagyon jó a Tao, mert 
hogyha a szülő látja, hogy megfelelő infrastruktúra van, és tényleg nem kiengedi a gyereket a 
grundra focizni, ugyanazt a színvonalat kapja úgymond, mintha egy sportegyesületben le 
menni sportolni, hanem ugyanazt a színvonalat kapja, hanem tényleg minőségi foglalkozást 
kap és minőségi pályán, akkor lesz gyerek. Legalábbis nálunk, a XVI. kerületben a rövid, 
eddigi fennállása alatt ennek az új kerületi sportfejlesztésnek, tehát mintegy öt év alatt, az 
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mondható el, hogy kétszer annyi gyerek van már a sportpályákon és nemcsak a látvány-
csapatsportágakban, mint ami eddig volt.  

Tehát én azt gondolom, hogy nagyon jó ez a támogatási forma, be kell fektetni, azzal 
is egyetértek, hogy nem lehet végtelen módon ezt a támogatást fejleszteni, de amikor majd 
elérünk oda, hogy a három pillérből az első kettő megvan, akkor megjön majd a harmadik 
pillér, és erre egy 5-8 éves vagy 3-5 éves időszak bőven elegendő lesz. 

Egy dolgot kell még megcsinálni, és nagyon jó a Tao-ban az, hogy nagyon szigorú 
elszámolás van. Nagyon szigorú elszámolás! Tehát, amit itt mellettem Hadházy képviselő úr 
is mondott, hogy rengeteg feketepénz megjelenik a sportban, arra is nagyon jó a Tao, hogy 
ezeket kiszűrje. De nem lehet most már – hogy mondjam? – zsebbe fizetni az edzőt, vagy 
legalábbis nem lehet elszámolni a Tao felé. Tehát én azt gondolom, hogyha ez a rendszer a 
helyére kerül, akkor tényleg lesz egy hosszú távon fenntartható, önmagát finanszírozni képes 
rendszerünk, és szerintem ez – Hoffman Pállal megint csak egyetértek – azoknak köszönhető, 
akik ezt a törvénymódosítást kezdeményezték, meg azoknak, akik a parlamentben ezt 
megszavazták. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Szilágyi úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Örülök Kovács képviselő úr 

felszólalásának, a probléma csak az, hogy hajlamosak vagyunk saját magunkból kiindulni. 
Akik itt ülnek a sportbizottságban, azok szeretik a sportot. Tehát, amikor önöknél, eddig is 
támogatva a sportot, felszabadulnak a Tao-nak köszönhetően pénzek, azokat ugyanúgy 
sportra fogják fordítani. Viszont vannak olyan polgármesterek, nem is kevesen, akiknek lehet, 
hogy eddig is csak púp volt a hátukon az a sporttámogatás, amit eddig kötelezően megadtak, 
most a Tao felszabadul, nem biztos, hogy azt a sportra fogják fordítani, hanem lehet, hogy 
vannak más olyan dolgok, ahová szintén szükségük van pénzre. Vagy pedig az élet 
kényszeríti rá őket, hiszen ebben a jelenlegi gazdasági helyzetben elképzelhető, hogy vannak 
olyan közfeladatok, amiket inkább el kell látniuk abból a pénzből, ami a sportnál felszabadul. 
Azért mondom, hogy – saját példákkal jöjjünk – ez a sportbizottságban teljesen más… 
(Moraj.) igen, persze, én ezt maximálisan értem, csak lehetnek mások is.  

Viszont ugye vitatkozunk, és én próbálom felszólalása óta Hoffman Pál szavait 
megfejteni, mert előtte a Zakó László és Hadházy Sándor szólalt fel, és ő azt mondta, hogy itt 
vannak olyan emberek, akik nem támogatták a Tao-t, most meg próbálnak ötleteket adni. 
Gondolom, nem Hadházy Sándorra gondolt, akkor magamra veszem, hogy rám gondolhatott 
volna. Hoffman Úr! Én azt mondom önnek, hogy többet kellene lehet járni parlamenti vitákra, 
figyelemmel kell kísérni a parlamenti munkát, és akkor lehet, hogy nem mondana ilyeneket, 
hiszen önnek egyetlen egy dolgot kellene mutatni, amikor a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom nem támogatta a Tao-törvényt. Annyira ilyet kellene mutatnia, hogy amikor önök 
kétszer, tehát önökre most a kormányt értem, kétszer nem tudták elfogadtatni, és visszavonták 
a Tao-törvénnyel kapcsolatos törvényt, akkor önöknek az őszi ülésszak utolsó ülésnapján 
négyötödre volt ahhoz szükségük, hogy ezt a törvényt el lehessen fogadni. Ezt a négyötödöt a 
Jobbik Magyarországért Mozgalom támogatásával tudták akkor elérni, tehát ennyire nem 
támogattuk.  

Egyetlen egy alkalommal, most a legutóbbi változtatásnál tartózkodtunk, tehát nem 
ellene mentünk, tartózkodtunk a szavazástól, akkor pedig azért, mert azt mondtuk, hogy azóta 
változott a világ, nehéz gazdasági helyzetben van az ország, és mivel ez a változtatás 
elsődlegesen arról szólt, hogy megnyílt a profi sportegyesületeknél az ingatlanfejlesztési 
lehetőség, nem biztos, hogy most ingatlanfejlesztésre kellene fordítani ezeket a pénzeket, 
amik ugye azért közpénzek, hiszen az adóból elvont pénzekről van szó. Tehát olyan nem volt, 
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hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom ne támogatta volna ezeket a törekvéseket, tehát ezt 
vissza kell utasítanom. 

És még egy dolog, azt mondta, hogy most már hallott arról, hogy milyen kiskapuk 
lehetnek. Ismét azt mondom, ha bent ült volna az általános vitán, amelyeket én végigültem, 
akkor Bánki Erik bizottsági elnök úr szájából hallhatta volna, hogy benne is felmerült ez a 
lehetőség. Ő is elmondta az általános vita során, hogy arra is hangsúlyt kell fektetni, hogy 
ezeket a kiskapukat megpróbáljuk kivédeni, hiszen benne is pontosan felmerült ez a 
lehetőség, hogy majd ez történik, sőt más lehetőségek is felmerültek Bánki Erik elnök úr 
részéről. Hiszen az is felmerült, ami lehetőség volt akkor még, hogy mi van akkor, hogyha 
valaki azokat az edzőket, akiket egyébként a felnőttcsapatnál foglalkoztatnak, akiket a profi 
sportágban foglalkoztatnak, ezután be fogják jelenteni mondjuk utánpótlásedzőnek, és onnan 
már finanszírozhatják az ő támogatásukat. Tehát nagyon sok dolog felmerült, meg 
gondolkodtunk azon, hogy hogy lehetne a kiskapukat lezárni. Tehát még egyszer mondom, a 
Jobbik Magyarországért Mozgalom eddig is támogatta, és támogatni is fog minden olyan 
kezdeményezést, ami a sport érdekét szolgálja, de természetesen figyelembe kell venni, hogy 
ne csak a sport érdekét, hanem az ország érdekét is szolgálja. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én is szeretnék szólni. Most ahogy megtudtuk, hogy a Jobbik 

Magyarországért mi mindent tett ezért a társaságiadó-törvényért, köszönjük a Jobbik 
Magyarország Mozgalomnak. Valószínűleg nélkülük ezt nem tudtuk volna megcsinálni. 
(Szilágyi György: Négyötöddel nem tudtátok volna!) Szeretném Bakonyi Tibor elnök urat 
megkérni, hogy ilyen kézfelemeléssel… 2002-ben kezdtük el annak idején azt a munkát és 
mozgalmat, amelyen belül a társasági adót szerettük volna a sportra is vonatkoztatni. Ez tíz 
évvel ezelőtt volt. Nem tudom, a Jobbik akkor pont mit csinált. (Szilágyi György: Ez megint 
csúsztatás, elnök úr!) Nem, nem, Szilágyi úr, hagyjuk a saját magunk fényezését, és menjünk 
az irányba, hogy (Szilágyi György: Hagyjuk már ezt!) hogyan lehet az országért és a sportért 
normálisan dolgozni. (Szilágyi György: Önök mindenben csúsztatnak.) Nem pedig állandóan a 
negatívumokat találni meg dolgokban. Állandóan arról van szó, hogy mi nem jó. Én itt be is 
fejezném egyébként, mert azt gondolom, hogy rendkívül pozitív valami, amiről most 
beszélünk, és egészen biztos, hogy néhány dolgot jó lenne azért tisztázni. Az egyik az, hogy a 
színházak és a film világa az isten tudja, hány éve használja ezt a lehetőséget azért, mert 
közöttük ilyen viták nem folytak, hanem összeálltak, szoros egységgé és egy nagy kohézió 
lett. Ezért aztán a színházak is és a filmgyártás is - a filmtörvényben ez benne van – tudja 
használni ezt a lehetőséget. A sport képes volt saját maga ellen menni, hiszen volt egy 
időszak, Gyurcsány Ferenccel fémjelezve, amikor az volt a divat, hogy ki tudja kijárni 
magának a pénzeket, és ki tud többet kihasítani abból a bizonyos tortából. Szét is sikerült 
verni a Tao-elképzeléseket folyamatosan, folyamatosan. Nem sikerült! Bizottságban 
megegyeztünk, plenáris ülésen leszavazták.  

A másik, azért azt hiszem, hogy arra is jó emlékezni, hogy a sportnemzetből sportoló 
nemzetet kíván a sporttörvény és a sportstratégia csinálni, mondjuk ilyen rondán. Sportoló 
nemzet akkor lesz egy nemzetből egy országban, hogyha a lehető legtöbben sportolnak. A 
társasági adó bevezetésének az egyik alapvetése az volt, hogy a lehető legtöbb pénzt juttassuk 
el az utánpótlásba, a gyerekekbe, amit képviselőtársam elmondott, hogy minél többen 
kezdjenek el sportolni Magyarországon. Ez egy nagyon komoly alapvetés volt.  

A másik alapvetés az volt, hogy megpróbálni az öt sportágat piaci alapra helyezni. 
Megnézni azt, hogy hogyan lehet ezt a segítséget megadni az öt látványsportágnak. És azt úgy 
lehet megadni, hogyha lehető legtöbb gyerek jön ki a rendszerből, jól képzett gyerek, eladható 
mérkőzések lesznek, nem ilyen Fradi-Újpest meg nem tudom, milyen mérkőzések a 
labdarúgásban, vagy kosárlabdában is mondhatok nem egyet, nem kettőt, borzasztó 
színvonalút meg kézilabdában is meg vízilabdában is, abban a pillanatban, hogyha eladhatóak 
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lesznek ezek a sportágak, hasonlóképpen, mint szerte a világban, nézőik lesznek, szponzoraik 
magasabb szinten lesznek, egészen más forrásokat tudnak gyűjteni a teljesítményük miatt, 
akkor már megérte a társasági adóban gondolkodni.  

Ez volt a második alapvetés, ami arról szólt, hogy ezért kell ebbe az öt sportágba 
pénzeket rakni, helyezni.  

A harmadik, hogy az edzőképzést emeljük magasabb szintre. Be kell látni, és az itt 
lévő sportszakemberek közül egyik sem vitatkozik az ügyben, hogy olyan gyenge színvonalú 
a magyar edzőképzés, ami már nagyon régen nem volt ebben az országban. Egyszerűen 
katasztrófa, ami ez ügyben van. A testnevelőtanár-képzés a másik katasztrófa. Tehát, amíg ez 
a kontraszelekció nem múlik el, addig (Szilágyi György: Ezért kell magáncégeknek kiadni…) 
ebben a dologban, a sport erejének erősítésében nem lehet előremenni.  

A harmadik pedig az életpálya, ami arról szólt, hogy a testnevelő és az edző megtalálja 
a megélhetését a társasági adó lehetőségein keresztül a sportban. Ha ez nincs így, akkor ebben 
a dologban megint csak azt gondolom, hogy csak a falnak menés lehetősége van meg. 

Azt hiszem, hogy fontos dolog beszélni arról, hogy a területi elosztásban, amit láttunk, 
valóban, ahogy Szilágyi és Hoffman úr is mondta, nagyon sok olyan térsége van az 
országnak, ahol nehéz a pénzeket összegyűjteni. Nincs olyan gazdasági erő, ráadásul ezekben 
a térségekben nehéz a saját erőt biztosítani. Aztán, hogyha mégis megszerezte a pénzt, és 
miután utófinanszírozásról van szó, ezért ez egy különösen nagy probléma a későbbiekben 
sokaknak. Azt gondolom, ezt a három dolgot is jó, ha összeadjuk. Nagyon sokat segít 
egyébként a társasági adó a többi sportágnak, itt polgármesterek elmondták, hogy hogyan és 
miképpen, és ha nem polgármesterként beszél az ember, hanem sportágvezetőként, mondjuk a 
kosárlabdában úgy működik, hogy a kosárlabda azoknak a sportágaknak tud segíteni, akikkel 
együtt dolgozik egy egyesületen belül, egy szakosztályon belül, és egészen biztos, hogy azok 
a pénzek, amelyek a Tao-ból jönnek mondjuk a kosárlabda felé, azokat nem kell 
összegyűjteni újra, hanem oda lehet adni a pénzeket azoknak, akik nem tudják összegyűjteni. 
Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly segítség.  

A normativitásról, Hoffman képviselő úr mondta, a szakszövetségeknek van 
felelősségi körükbe adva az a lehetőség, de egészen komolyan élnek vele, hogy sportági 
programot írtak. A sportági programhoz egy fejlesztési koncepciót kell letenni minden 
pályázónak, és az ő fejlesztési programjaikon keresztül van a pénzelosztás. Ebben a 
normativitás csak azért nem jó, mert ha csak gyereklétszámról beszélünk, akkor elkezdik 
gyűjteni a gyereket, de a minőséggel nem fognak foglalkozni. Tehát a kettőt kell vegyíteni. A 
mennyiséget és a minőséget, és azt gondolom, hogy akkor lehet benne menni előre. Egy éve 
van Tao, jelzem, sőt nincs is egy éve. Nincs is egy éve. Azt gondolom, hogy illik kivárni 
annyi időt, amikor tényleg össze lehet gyűjteni a tapasztalatokat, hogy mi a probléma, mi a 
gond. Én egy nagy gondot látok, én azt látom benne nagy gondnak, hogy a 
létesítményfejlesztési program szerintem nem Tao-kérdés kell hogy legyen. Én azt gondolom, 
hogyha beszélünk létesítményfejlesztési stratégiáról, az egy állam feladata, az nem a 
szakosztályok, nem a sportegyesületek, nem a különféle szakszövetségek feladata. Egészen 
biztos vagyok abban, hogy ezt állami kézből könnyebb irányítani, mert ennek a vége az lesz, 
hogy az erős településeken rengeteg pálya lesz, a kistelepüléseken, a gyengébbeken meg nem 
lesz. Én azt hiszem, hogy ebben a kérdésben mindenképpen kell tudni valamilyen szinten 
változtatni. Összességében pedig nem gondolom, hogy bárki azt tudná mondani, hogy rossz a 
program. Az, hogy vannak olyan elemei, amelyek még nem kiforrottak, az viszont egészen 
biztos. Ilyen döntés a sportban talán még sosem volt. És azt gondolom, hogy ezzel a döntéssel 
lehet megalapozni az egész magyar sportot és nemcsak az öt sportágat. Biztos vagyok benne, 
hogy lesz még lehetőség bővítésre. Nem hiszem azt, hogy csak az öt sportág fogja kapni a 
társasági adót, de ehhez meg az országnak erősödnie kell, a gazdaságnak erősödnie kell, több 
forrásnak kell tudni megjelenni. 



- 28 - 

Én ennyit szeretettem volna mondani. Bardóczy úrnak adok szót válaszadásra.  
 
BARDÓCZY GÁBOR, a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Előzetesen annyi, hogy bár még tényleg nem kimutatható, hiszen várhatóan a 2012-
es bajnoki szezontól lehet az első eredményeket kimutatni a létszám tekintetében, de 
elhangzott, hogy a XVI. kerületben megduplázódott helyszíni ellenőrzés során kiderült akár 
Egerben, hogy másfélszeresére nőtt a kézilabdázók száma. Összességében az mondható a 
szövetségeknek a felmérése, illetve statisztikája alapján, hogy 13 százalékkal nőtt már most az 
igazolt sportolók száma a Tao bevezetése kapcsán. Szóba került az, hogy a többi sportág 
hogyan kapcsolódik, illetve milyen hatásai lehetnek a többi sportágra, és financiális oldalról 
került ez megközelítésre. Számos példát tudunk felmutatni arra vonatkozóan, hogy milyen 
egyéb hatások vannak. Bár felmérés erre nincsen még, hiszen általánosságban azért azt 
szeretném kérni, hogy a 2011/12-es támogatási időszaknak a lezárásával, tehát júliusban 
fogják benyújtani a sportszervezetek a támogatásoknak az elszámolását, illetve most fog jövő 
héttől megkezdődni a szervezeteknek a bírálata, a most benyújtott kérelmeknek a bírálata. 
Ennek azért a feldolgozása után fogunk tudni olyan adatokat és felméréseket akár 
társadalomtudományi, akár gazdasági, akár sportszakmai felméréseket idehozni a bizottság 
elé, ami felmerült.  

De hogyha a többi sportágat nézzük, hogy milyen hatással van rá: számos példa van 
arra, hogy futballpályát építenek, élőfüves pályát építenek, és épp azért, mert sportszakmailag 
is indokolt, rekortanpályát építenek mellé, illetve köré, amivel az atlétáknak biztosítják a 
lehetőséget.  

A teremsportágak esetében ugye számos esetben kerül úgy felújításra, hogy akár a 
röplabdának is lehetővé teszik, hiszen megmagasítják a létesítményt, de ha maga az egész 
teremnek vagy tornateremnek a felújítása vagy a csarnoknak a felújítása megvalósul, az ott 
dolgozó csapatsportágakon kívüli egyéb teremsportágak ugyanúgy tudják használni és élvezni 
azon adta lehetőségeket, ami a létesítményfelújítás kapcsán megvan. Ugyanez vonatkozik 
akár a jeges, akár a vizes sportágakra is, hiszen nemcsak a vízilabdázók vagy a jégkorongozók 
használják az érintett sportlétesítményeket. Nagyon fontos plusz eszközként jelenik meg, 
hogy a sporteszközöknek a beszerzése, a többi szakosztályban, illetve az egyesületben további 
más sportágakban dolgozók is használhatják egészen a zsámolyon át az erősítő eszközökön 
keresztül a bordásfalig bármi olyan sporteszközt, amit az érintett sportágak vásárolnak meg, 
de mások is használják.  

Nagyon jellemző példa egyébként, és támogatandónak tartom személy szerint is, hogy 
a más sportágban dolgozó edzők megjelennek az öt érintett csapatsportágban. Mondok 
konkrét példát. A jégkorong sportágban, ez egy kanadai szokás, megjelennek a dzsudóedzők, 
mert a kisegítő sportága a jégkorongnak a dzsudó. Nem azért nyilván, hogy a jégen a 
bokszmeccseket jobban le tudják játszani, hanem egyéb erősítő, speciális képzést adnak a 
jégkorongozóknak, és a dzsudóedzők például megjelennek a jégkorong egyesületeknél 
erőnléti edzőként, és ők szintén végeznek munkát ezekben az egyesületekben, 
szakosztályokban. Tehát számos ilyen életszerű példa is van, ami nem financiális oldalról, 
hanem sportszakmai oldalról jelenik meg, és a más sportágak esetében kedvező hatással van.  

Szilágyi képviselő úr említette a szerencselovagok kérdéskörét, hogy ezzel 
kapcsolatosan milyen tapasztalatok vannak. A legjellemzőbb tapasztalat az, hogy megjelentek 
azok a, nevezzük szerencselovagoknak, akik a támogatásoknak pont azért, mert nehéz egy 
kistelepülésen a támogatásoknak vagy hátrányosabb régiókban nehezebb a támogatásoknak a 
lehívása, illetve megszerzése, megjelentek azok, akik közvetítőként tűnnek fel ezeknél a 
sportszervezeteknél, és ezért ők mindenféle zsebben történő visszaosztást kérnek nagyobb 
százalékban, és hát ezeknek a kiszűrése, illetve ellenőrzése folyamatosan zajlik, és hát 
mindent elkövettünk az öt érintett sportági szövetséggel, hogy ezeket minimálra tudjuk 
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csökkenteni, illetve nagyon keményen fellépünk azon esetekben, ahol ezekről tudomást 
szerzünk.  

Az is felmerült ugye kérdésként, hogy körülbelül milyen mértékben valósultak meg az 
eddigi programok. Nagyságrendileg az mondható meg, hogy 70 százalékban történt meg a 
lehívása a lehetőségeknek. Június 30-ig lehetősége van a sportszervezeteknek arra, hogy 
további támogatásokat hívjanak le, illetve találjanak maguknak, és a programjuknak a 
megvalósítása nagyobb mértékben valósulhasson meg.  

Az Újpesttel kapcsolatosan nem tudom, nem ismerem ezt a problémát, hozzánk biztos, 
hogy nem jelentkezett be, illetve nem miattunk áll, tehát nem a Nemzeti Sportintézet miatt. 
Fogalmam sincs, hogy ezzel kapcsolatosan mi az a szerv, amelyik emiatt megállította ezt a 
dolgot. A szponzoráció felmérése és reklámfelmérések, reklámszerződések esetében is 
számos pozitív példa is van az előre jósolt negatív történések mellett, de azért itt is azt hadd 
kérjem, hogy majd az egyesületeknek a kérelmek benyújtásánál jelezniük kell, hogy milyen 
bevételük van. Tehát honnan származik a bevételük mind ’10-11-re, illetve tervadatszinten 
’12-re vonatkozóan is. Innen fogunk tudni pontosat kimutatni, de egyébként jellemző, 
legfőképpen a multinacionális cégeknél jellemző, hogy az az adókedvezmény, amit a sportnak 
odaadnak támogatásképpen, az azután járó adókedvezményt, amit megkapnak, azt 
visszaforgatják szponzorációra. Számos ilyen multinacionális vállalatról tudok, aki így 
visszaforgat szponzorációs pénzre. De ennek a kimutatásait csak akkor fogjuk tudni, ha a 
most benyújtott kérelmek alapján feldolgozzuk ezeket a szövetségekkel, és megkapjuk ezeket 
az adatszolgáltatásokat, akkor ezzel kapcsolatosan is elő fogok tudni állni tapasztalatokkal. Ja 
és természetesen elküldöm a bővített anyagot. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Ez az utolsó mondat nagyon fontos volt, mert nagyon kevesen tudják azt, 

hogy adókedvezmény felajánlása után, tehát a cégnek 13…. (Közbeszólás: Tíz!) igen-igen, 
százaléknyi közvetlen adókedvezménye van, és ebből a szponzoráció, ha ügyes a sportág, 
megoldható. Szilágyi úr! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Egyetlen egy dolgot szeretnék a 

jegyzőkönyv részére elmondani, hogy Szalay Ferenc ugye azt mondta, hogy nagyon 
borzalmas Magyarországon az edzőképzés és a testnevelőtanár-képzés. Szeretném elmondani, 
hogy annyira borzalmas az edzőképzés, hogy a magyar edzők a diploma után sajnos, mert itt 
Magyarországon nem fizetik meg őket, rohannak külföldre, és tanítják a világot. Emellett évi 
körülbelül százmilliós bevétele van a TF-nek a külföldi hallgatókból. Emellett az angol 
nyelvű, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert képzést csak a TF nyújt egy amerikai 
egyetem mellett az egész világon. Olyan rossz az edzőképzés, hogy Szingapúr most veszi át a 
magyar testnevelőtanár-képzési modellt, mert az angol modell nem vált be.  

Tehát én szeretném itt a jegyzőkönyv részére elmondani, hogy a magyar edzőképzés 
egyáltalán nem rossz. A magyar edzőképzést meg kellene hagyni ott, ahol jelenleg is van, és 
nem megpróbálni kiszervezni különböző magáncégekbe EU-direktívák alapján, és különböző 
magáncégeknek átadni, hogy felhígítsuk azt a jelenleg Magyarországon nagyon jól működő 
edzőképzést. Az már egy más kérdés, hogy a legjobb edzőink valóban sajnos külföldieket 
tanítanak, valóban sajnos külföldi országoknak a sportolóit segítik nagyon sokszor sikerekhez. 
Tehát körbe kell nézni egy kicsit a világban, és nem állunk mi olyan rosszul ezen a téren, mint 
ahogy itt le lett festve. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Egy komoly baj van, hogy én ebben élek, nem tudom, mióta, és csinálom, 

oktatom, és részt veszek benne. Nem tudom, Szilágyi úr pontosan mit tud, mit nem tud, én 
arról beszéltem, hogy az edzőképzés, a testnevelőképzés egészen más szinten lenne, ha olyan 
emberek is jelentkeznének, akik ezt életpályaként és hivatásként fogadnák. Az az igazság, 
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hogy ez egy jelentős probléma, mert nincsen utána megélhetési lehetősége. Ezért edzőknek, 
testnevelőknek, tanároknak is olyan emberek mennek, akik utána ezt a diplomát nem arra 
használják, amire kapják, és ráadásul, hogyha használják, nagyon nehezen élnek vele. Én erről 
beszéltem, ha ezen lehet vitatkozni, vitatkozzunk, egészen biztos, hogy a megoldás ebben az 
egészben az, hogyha magasabb színvonalú, magasabban képzett edzők és testnevelők 
dolgoznak a magyar sportban. Ha ez nem így lesz, akkor nem tudunk előremenni. Azon 
persze senki nem vitatkozott, hogy milyen eredményei vannak a Testnevelési Egyetemnek, én 
is ott végeztem, pontosan tudom, hogy milyen a képzés. Beszámoló volt, ezt nem kell 
szavazatainkkal elfogadni, de megköszönni viszont igen. Köszönjük.  

Szerintem van néhány olyan tapasztalat, amit érdemes még beépíteni. Köszönjük.  

Tájékoztató a doppingellenes küzdelemről  

A harmadik napirendi pontunk a doppingellenes küzdelemről szóló tájékoztató. Dr. 
Fazekas Attila és dr. Tiszeker Ágnes asszony kell hogy ezt megtartsa.  

Dr. Tiszeker Ágnes tájékoztatója  

DR. TISZEKER ÁGNES ügyvezető igazgató (Magyar Antidopping Csoport): 
(Előadását projektor segítségével tartja meg.) Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a 
lehetőséget, hogy a magyar doppingellenes küzdelemről néhány ismeretterjesztő szót 
mondatok az előző olimpiai ciklushoz, a pekingi olimpiához képest, hogy mi minden történt, 
mi mindent csináltunk ebben az időszakban.  

Először is a HUNADO-nak mint nemzeti doppingellenes szervezetnek számos 
feladata van a doppingellenőrzésen túl is, melyet a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség, a 
WADA szabályoz, és ír elő egy nemzetközi szabvány formájában minden ország nemzeti 
doppingellenes szervezete számára. Ezek közül néhányat felsoroltam a legfontosabbak közül. 
Tehát a nemzeti doppingellenes program összehangolása azt jelenti, hogy a 
sportszövetségekkel együttműködve, őket segítve, illetve az új kormányrendelet értelmében 
ellenőrizve is a doppingellenes tevékenységüket, valamiféle közös doppingellenes programot 
kell létrehozni. A mindenkori tiltólista kezelése, karbantartása és közzététele a mi feladatunk, 
illetve az ezzel kapcsolatos valamennyi naprakész információ eljuttatása a sportolókhoz.  

Egyfajta vizsgálateloszlási tervnek az elkészítése év elején, amely alapján aztán 
szervezetten és tervezetten zajlanak a doppingellenőrzések. A 2012-es vizsgálateloszlási 
tervet csatoltam ebbe a kis kiosztott anyagba, hogy ez hogy néz ki. Idén nyilván, az idei évben 
elsősorban az olimpia határozza meg a mintavételeknek az irányát és nagyságát.  

A doppingellenőrök képzése és továbbképzése minden esetben egy nemzeti 
doppingellenes szervezetnek a feladata. Az úgynevezett holléti információk kezelése, illetve 
ehhez kapcsolódóan a nemzetközi rendszernek, az ADAMS-rendszernek az átvétele szintén a 
mi feladatunk. A gyógyászati mentességek elbírálása, illetve az ehhez kapcsolódó magyar 
TUE bizottságnak a működtetése, ezeknek az engedélyeknek a kiadása szintén a HUNADO 
égisze alatt zajlik. Egy viszonylag új dolog volt az eredménykezelésnek az átvétele. Korábban 
ezt a sportszövetségek végezték, de ez nem volt a kódexnek megfelelő mód, ezért kellett 
átvennie a nemzeti doppingellenes szervezetnek. Tehát mind a doppingbizottságokat, mind a 
dopping feljebbviteli bizottságokat mi működtetjük, illetve aztán a megszületett határozatokat, 
maguk a bizottságok egyébként tőlünk teljesen függetlenek, de a megszületett határozatoknak 
aztán a WADA felé való továbbvitele, illetve az esetleges fellebbezéseknek a kezelése szintén 
a mi feladatunk.  

És utoljára írtam, de talán erről kellene a legtöbbet beszélni. Néhány képet szeretnék 
majd ez ügyben mutatni önöknek. Mert a doppingellenőrzés mellett az egyik legjelentősebb 
feladatunk a felvilágosítás és a megelőzés, ami két irányú. Egyrészt nyilván az élsportra és az 
élsportolókra, versenysportra koncentrál, célirányosan, itt a fent felsorolt feladatoknak a 
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közvetítése feléjük, illetve a szabadidősport, a hobbisportolók, az iskolákba való eljutás, a 
különböző szinteken, akár már gyerekkortól kezdve valamiféle doppingellenes tevékenységre 
való tudatos nevelés is a mi feladatunk, és rettenetesen sok energiát ölünk bele, hogy ez 
működjön és jól működjön.  

2010 decemberében sikerült megszereznünk az úgynevezett WADA-kódexnek teljes 
egészében megfelelő fully compliance státuszt, ennek az egyik előzménye volt az, hogy a 
WADA-nak, tehát a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökségnek a felépítéséből adódóan öt 
európai delegáltja van a legfőbb döntéshozatali szervében a Foundation Board-ban, tehát az 
alapító közgyűlésben, és több alkalommal is részt vehettünk államtitkár úr mellett ezen az 
ülésen, és ott lehettünk, ami egy rendkívül nagy siker volt, hiszen korábban még magyar 
doppingellenőrzés WADA Foundation Board-on, tehát a WADA döntéshozatali ülésén nem 
vehetett részt. Nem sok látszik belőle, de így néz ki a Foundation Board-ülés, és itt van a 
WADA-nak a végrehajtó szerve, ami ugye nemzetközi szinten a legfőbb koordinátora és 
irányítója a doppingellenes mozgalomnak, a doppingellenes szervezeteknek, ha úgy tetszik, 
minden nemzeti doppingellenes szervezetnek a nemzetközi főnöke.  

Itt szerettem volna megmutatni azt a levelet, amelyben a WADA elismerte a magyar 
doppingellenes tevékenységet és úgynevezett fully compliance státuszra érdemesítette, ami 
azt jelenti, hogy teljes egészében megfelelünk a WADA-kódex rendelkezéseinek mind 
jogszabályi háttérrel, mind a nemzeti doppingellenes szervezet működésével. Tehát a 
doppingellenőrzési programmal, illetve az előbb, korábban felsorolt NADO-feladatok 
teljesítésével. Ez azért nagyon fontos, mert kétévente auditálják ezeknek a feladatoknak a 
végrehajtását, és amennyiben egy ország nem felel meg, vagy nem code compliant, tehát nem 
felel meg a kódex rendelkezéseinek, azt visszaminősíthetik, és akár az olimpiai mozgalomból 
is kizárhatják, tehát nem rendezhetnek nemzetközi eseményt, illetve sportolói nem 
indulhatnak nemzetközi eseményen. Azt gondolom, ez egy nagyon komoly fenyegetés, éppen 
nem olyan régen került sor Görögország visszaminősítésére, ami eléggé kellemetlen helyzetbe 
hozta a görögöket, tekintettel arra, hogy az olimpiai indulás is kétségessé vált.  

Ezen kívül szeretném elmondani, hogy a Közép-Európai Regionális Doppingellenes 
Szervezetben is aktívan részt veszünk. Jelenleg az elnökség nálunk van, én személyemben 
vagyok ennek a Közép-Európai Regionális Doppingellenes Szervezetnek az elnöke, illetve a 
titkárság is Magyarországon működik, és egyelőre ott tartunk, hogy azon kívül, hogy 
együttdolgozunk, itt elsősorban a környező országok, közép-európai országok tagjai ennek a 
regionális doppingellenes szervezetnek, most szeretnénk ezt a WADA-val is egy regionális 
státuszként elismertetni, és így dolgozni tovább.  

2007-2011 között számos országba eljutottunk doppingellenőrzés céljából, hiszen 
nekünk a magyar állam egy a partnereink közül, a legfontosabb partnerünk, de ezenkívül még 
számos egyéb nemzetközi szervezetnek, magának a WADA-nak, nemzetközi 
sportszövetségeknek is végzünk doppingellenőrzéseket. Néhány statisztikai adatot hadd 
mutassak ezzel kapcsolatosan. Ami kék színű, azokban az országokban jártunk, és nyilván az 
a cél, hogy minél több helyre eljussunk nemzetközi doppingellenőrként. 

Ebben a négy éves ciklusban jelentős mennyiségű mintavételt végeztünk. Lehet látni, 
közel 12 ezer vizeletvételre került sor, 915 vérből meghatározott hormonvizsgálatra. Ez azért 
jelentős, mert Európában néhány nemzeti doppingellenes szervezet foglalkozik csak 
vérvételekkel és vérből történő analízissel pontosan azért, mert nálunk felsőfokú egészségügyi 
végzettségű valamennyi doppingellenőr, vagy valamilyen egészségügyi háttere van, és hát 
ezért valamennyiüknek képesítése van arra, hogy akár vér-, vizeletvizsgálatot is végezzenek. 
Alkoholtesztet, drogtesztet is végzünk jóval kisebb számban. 

Itt lehet látni, hogy a doppingellenőrzések Magyarországon hogy alakultak. 7870 ilyen 
ellenőrzés volt, külföldön 5580 ebben a négyéves ciklusban. Ez szintén jelentős szám. Én azt 
gondolom, hogy a mi szakmai színvonalunk elismerése az, hogyha külföldre is hívnak, 
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küldenek, és külföldön is végzünk ellenőrzéseket. Természetesen ott külföldi sportolókat 
ellenőrzünk, nem magyarokat. Itt lehet látni, hogy több külföldi sportolót ellenőriztünk, mint 
magyart. 

Bejelentett, be nem jelentett vizsgálatok aránya. Ugye ez a mi szempontunkból fontos, 
egyre inkább a trend az előre be nem jelentett vizsgálatok irányába halad. Nyilván a 
bejelentett vizsgálatok a versenyen történő vizsgálatok nagy részét jelentik, hiszen a kódex 
értelmében vannak olyan szerek, amelyek csak versenyen történő mintavételnél 
szankcionálandók, illetve vizsgálandók. Nem akarnám én önöket különösebben untatni 
ezekkel a számadatokkal, nyilván ez nekünk rettenetesen fontos a munkánk jellemzése 
szempontjából ebben a kis anyagban, amit kiosztottunk, ebben meg lehet találni ezeket a 
számokat.  

Picit beszélnék a tiltólistáról is olyan értelemben, hogy itt a 2012-es tiltólista, minden 
év végén megkapjuk a WADA következő évre vonatkozó tiltólistáját. Ezt mi feldolgozzuk, a 
honlapunkon megtalálható ilyen keresőprogram, hiszen úgy dolgozzuk fel, hogy a 
Magyarországon törzskönyvezett gyógyszereket beazonosítjuk, hogy szerepel-e a WADA 
tiltólistán avagy nem. Ez, azt gondolom, nagy segítség mind az orvos kollégáknak, mind 
sportolóknak, sportvezetőknek, hiszen ebben a keresőprogramban akár gyári néven, tehát 
ahogy a patikában is lehet kapni ezeket a szereket, akár vegyület, hatóanyag néven meg lehet 
találni, és el lehet dönteni, hogy fent van-e a tiltólistán avagy sem az a szer. Tehát én azt 
gondolom, hogy ma már betegségből kifolyólag doppingolni, ahhoz nagyon tudatlannak kell 
lenni vagy nem kellően körültekintőnek, csak akkor fordulhat elő. Számos esetben kapok 
kollégáktól is telefonhívást, itt a sportoló, adhatom, nem adhatom. Tehát azt gondolom, hogy 
ma már gyógyszerként nagyon-nagyon minimális az, ami akár doppingszerként szóba jöhet. 

Még egy megjegyzést engedjenek meg, ott ugye feltüntettem az S1, S2 és az S4-es 
csoportot, mert ez a WADA-tiltólista beosztása, a Btk.-kitételt, amely teljesen új dolog. Részt 
vettünk szakértőként ebben a bizonyos Btk.-előterjesztésben, hogy mely csoportok és milyen 
formában kerüljenek bele. Jó néhány országban büntetőjogilag szabályozott a doppingolás 
kérdése, nálunk a koncepció az volt, hogy nem a sportolónak egy újabb fajta büntetését 
szerettük volna bevezetni, hanem azoknak, akik forgalmazzák, üzérkednek vele, pénzt 
csinálnak a doppingszerből, és úgy adják a sportolóknak, fiataloknak. Reméljük, hogy ez 
sikerülni fog, ez tényleg egy néhány hetes történet, hogy ez az előterjesztés elkészült és 
beadásra került.  

Elhoztam a pozitív eseteket is, talán önöket annyira a vegyületcsoportok nem érdeklik, 
nyilván az én szakmám fontos kérdése az. Még mindig a pozitív esetek 60 százalékát az 
anabolikus szteroidok adják. Lehet látni. Nekünk is számos anabolikus szteroidmintánk volt 
2011-ben. 12 magyar sportoló bukott meg 2011-ben. Ez egyébként abszolút a nemzetközi 
átlag vagy egy picit még fölötte is van, hiszen azt kell hogy mondjam, hogy a pozitív esetek 
száma az egész világon olyan egy százalék körül mozog az összes levett minta közül, sajnos 
vannak olyan szerek, amelyeknek nincsen laboratóriumi kimutathatósága, bár van róla 
valamiféle tudomásunk, hogy használják, szedik, de a labortechnika nem áll még azon a 
színvonalon, hogy egy WADA-akkreditált laboratórium ki tudja mutatni. Ne legyen illúziónk, 
Magyarországon is hozzáférhető és elérhető ezeknek a szereknek egy jó része. Dolgozunk 
rajta, de nyilván azt tudjuk, amit a nemzetközi szervezetek tudnak, és ugyanúgy ellenőrizzük 
a magyar sportolókat, ahogy azt majd Londonban is fogják. Tehát egy az egyben tudjuk azt, 
amit ma a nemzetközi trend elvár egy doppingellenőrző szervezettől. 

Lehet látni, hogy a sportágak között van jó néhány olimpiai sportág is, nagyon 
izgalmas kérdés volt a kerékpáros eset a Methyl Hexaneminnal, ami egy táplálékiegészítőre 
visszavezethető pozitivitás volt, és nagyon nagy nemzetközi érdeklődést váltott ki a kajak-
kenu pozitív minta tavaly, ami először egy rekonbináns Erythropoietinnek, tehát egy abszolút 
szintetikus anyagnak, egy EPO-származéknak a kimutatása történt meg, ami azért érdekes, 
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mert így szóba nem jön az, hogy valamiféle oda nem figyelés vagy tájékozatlanság vagy 
táplálékkiegészítőből származó eredményről lenne szó. Ez egyértelműen egy szintetikus 
szernek a tudatos használatát jelentette.  

Mondtak a táplálékkiegészítőkből származó pozitivitást, továbbra is küzdünk, és a 
doppingellenőrzésnek, illetve a doppingellenes munkának az egyik legnagyobb 
problematikáját jelenti az egész világon a táplálékkiegészítők veszélye, ugyanis nem is igazán 
helyes kifejezés az, hogy táplálékkiegészítő. Étrend-kiegészítőt kellene mondani. Az étrend-
kiegészítőknek van egy speciális csoportja, egy speciális céllal bevezetett étrend-kiegészítő. 
Ilyen a sportcélú forgalmazása az étrend-kiegészítőknek, ahol semmiféle előzetes vizsgálatot 
dopping szempontjából nem kell végezni. Ez mind legális forgalomban kapható. A 
forgalombahozatali engedélyt megkapják, de ez nem jelenti azt, hogy dopping szempontjából 
ne lennének veszélyesek. Ugye ma két életveszélyes út van egy sportoló számára, ami a 
táplálékkiegészítővel történhet, az egyik az, hogy szándékosan, mintegy megtévesztésül 
beletesznek valamit, amit fel sem tüntetnek sokszor a dobozon. Ezek mind olyan termékek, 
amiknek a bevizsgálásában közreműködtünk, és nincs feltüntetve sem a leírásban, sem a 
dobozon, hogy doppingszert tartalmaz. Tehát sok tudomása a sportolónak nem lehet róla, 
nagyon gondosnak, nagyon körültekintőnek, nagyon óvatosnak kell lennie. Ehhez mi minden 
segítséget megadunk, tehát akár a honlapunkon keresztül kérdés formájában, akár telefonon, 
van egy munkatársunk, aki munkaidőben folyamatosan válaszol a kérdésekre. Ez napi 80-100 
e-mailt és telefonhívást jelent az irodának, ami ilyen táplálékkiegészítőkre vonatkozó kérdés.  

A másik út sajnos talán még szomorúbb, ez pedig az, hogy sokszor maga a gyártó 
vagy a forgalmazó sem tudja, hogy mi van a termékében, hiszen szennyeződéssel kerül bele, 
mert olyan termékek, hogy attól olcsók ezek a táplálékkiegészítők, óriási piacuk van, hogy 
semmiféle minőségbiztosítás vagy minőség-ellenőrzés a gyártás során nincs, tehát aki egy 
internetes piacra valamelyik napszakban mondjuk anabolikus szteroidot gyárt, egy másik 
napszakban meg vitaminokat, bármi zsírégetőt például, az biztos, hogy össze fog találkozni, 
és szennyeződni fog úgy, hogy a gyártónak sincs róla sok elképzelése. A sportolónak meg 
még kevesebb, sőt ebben mi sem tudunk sokat segíteni azon kívül, hogy próbálunk minél több 
bevizsgálást eszközölni, és valamiféle adatbázist felállítani. De nem véletlen, hogy a WADA 
álláspontja az, hogy a megfelelő edzésmunka a kielégítő minőségi táplálkozás és a pihenés 
elegendő a felkészüléshez, semmiféle táplálékkiegészítő fogyasztását a WADA nem 
támogatja. És nincs olyan doppingellenes szervezet, nemzeti vagy nemzetközi, aki bármiféle 
garanciát vállalna ma a táplálékkiegészítőkre.  

Mi egy módot látunk, felvilágosítani és tájékoztatni, és minden erőnkkel ezt tesszük. 
Tehát a kis csapatoktól a klubokig, a válogatott keretekig én járok folyamatosan különböző 
pontjain az országnak, és mondjuk, és mondjuk, és kiadványaink vannak, és próbáljuk a 
veszélyre felhívni a figyelmet, és nagy örömünkre most már a doppingellenes képzés mind a 
háziorvosoknak az alapképzésébe és a továbbképzésébe, tehát a rezidensképzésbe és a 
továbbképzésbe, mind a sportorvosok rezidensképzésébe és továbbképzésébe is belekerült. 
Tehát talán a kollégák is tájékozottabbak lesznek, többet tudnak, akkor egy picit sikerül a 
sportolóknak is segíteni. Itt nem is annyira a versenysport van nagyon nagy veszélyben, mint 
inkább a szabadidősport, a hobbisportoló, mert a versenysportnál azért van egy szakemberi 
hálózat, aki körülveszi, azért ők ezt már sokat hallották, sokat látták. Talán óvatosabbak, talán 
tudatosabbak, de a szabadidő-sportolónak semmilyen elképzelése nincs erről a dologról, bár 
még fitneszteremben ezeket meg lehet szerezni, sőt az interneten néhány tízezer forintért gond 
nélkül ki is szállítják, és beszedi. Nyilván ott nem a doppingellenőrzés a lényeg, hiszen 
szabadidő-sportolót nem lehet doppingellenőrizni, hanem sokkal nagyobb probléma az 
egészségkárosodás, a tartós egészségkárosodás, ami nekünk ugyanannyira fontos, mint az 
ellenőrzés, hogy ettől óvjuk őket, vagy erre figyelmeztessük őket.  
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Ugyanilyen nagy probléma az élelmiszer-szennyeződés, ami egy viszonylag új dolog, 
de minden doppingellenes szervezetnek foglalkoznia kell vele. Ez a Clenbuterol egy 
anabolikus ágens, kétéves eltiltást lehet érte kapni, a legsúlyosabb kategóriába tartozik a 
WADA-tiltólistán. Ehhez képest most már bizonyítottan vannak ilyen országok – 
pillanatnyilag a WADA feketelistáján Kína, Hongkong és Mexikó szerepel –, hogy az 
állattenyésztés során az állatnak adják ezt a bizonyos anabolikus hatású szert. Így kerül a 
sportoló szervezetébe. Sajnos ez egy létező probléma, nyilván ez egy nemzetközi kérdés, a 
WADA felvette a kapcsolatot a kínai állammal, bizonyos lépéseket tesznek, tehát, hogyha 
Kínában versenyt rendeznek, akkor a verseny szervezőjének, a rendezvénynek a felelőssége, 
hogy ne kerüljön olyan állati készítmény az asztalra, amiben ez a Clenbuterol benne lehet. 
Számos pozitív eset volt a világban, utoljára az U17-es világbajnokságon Mexikóban a 200 
egynéhány vizsgált esetből U17, 17 év alatti gyerekekről beszélünk, 108 pozitív eset volt 
Clenbuterolra, ami nyilván nem azt jelenti, hogy ezek a gyerekek mind doppingoltak, hanem, 
hogy bekerült a szervezetükbe ez a szer.  

Ugye ez egyrészt probléma dopping szempontjából, másrészt mivel én orvos vagyok, 
az egészség szempontjából is foglalkoznunk kell a kérdéssel. Ez nagyon nagy probléma az 
egészségünk szempontjából. Melyikünk szeretné, ha a 17 év alatti gyereke mondjuk 
anabolikus hatású szert szedne tartósan, és még csak tudomásunk sem lenne róla. Tehát ez 
nagyon nagy probléma. Pillanatnyilag annyit tudunk tenni, hogy felhívjuk a sportolók 
figyelmét, hogy aki Kínába – ezt hírlevél, különböző kiadványok, szórólapok formájában 
megtettük –, Hongkongba vagy Mexikóba utazik, az semmilyen húskészítményt ne 
fogyasszon, kivéve, ha a verseny szervezői, rendezői biztosítják az élelmiszert, mert senki 
garanciát nem tud ez ügyben vállalni.  

Ugye a magyar hatóságokkal is felvettük a kapcsolatot, az Európai Unió területén tilos 
a Clenbuterol használata az állattenyésztés során. Ezt tanulmányozzák is, monitorozzák, 
szúrópróbaszerűen ellenőrzik is, tehát nyilván száz százalékos garanciát senki nem tud 
vállalni, annál is inkább, mert Kínából ugyan élő állat nem érkezik Magyarország területére, 
ahogy megtudtam a hatóságtól, de húskészítmény igen.  

És akkor engedjenek meg néhány gondolatot a felvilágosítás, megelőzéssel 
kapcsolatosan, ami nagyon fontos feladatunk, és nagyon nagy örömmel és lelkesedéssel is 
csináljuk. Egyrészt az élsport irányában van a WADA-nak egy úgynevezett Out Reach 
programja, ami azt jelenti, hogy egy kivonulunk különböző sporteseményekre, tehát az 
atlétika országos bajnokságtól kezdve most éppen Debrecenbe készülünk az úszó Európa-
bajnokságra, tehát ilyen nagyobb eseményeken, ahol sok sportoló összegyűlik, megjelenünk, 
van egy kis sátrunk, azt ott felépítjük, és mindenféle szóróanyagokat osztunk, előadást tartunk 
doppingellenes témában.  

A másik módja a felvilágosításnak a Magyar Antidopping Csoport által szervezett 
konferenciák. Van ebből kétnapos is, egynapos is, többféle tájékoztatóval, mint már mondtam 
ilyen keretektől kezdve akár klubokig is vagy baráti társaságokig is elmegyek, hogyha ezt 
össze tudjuk szervezni, de minél többen hallják, annál tudatosabbak, annál talán inkább meg 
lehet védeni a sportolókat a doppingtól, és a harmadik mód pedig a különböző előadások 
iskolákba, ami megint csak egy viszonylag új dolog. De nagyon-nagyon népszerű, tehát 
voltam én már hatodikosoknál, hetedikeseknél, nyolcadikosoknál, nem lehet elég korán 
kezdeni. Legnagyobb meglepetésemre a nyolcadikosok hihetetlen nagy ismeretanyaggal 
rendelkeztek doppingkérdéssel kapcsolatosan, és ezt össze szoktuk kötni egyfajta 
drogprevencióval is, hiszen a drog, különböző kábítószerek, azok a tiltólistákon is rajta 
vannak, tehát mint doppingszerek is szerepelnek, tehát nyilvánvalóan a fiataloknál a pozitív 
esetek nagy részét sajnos különböző kábítószer-használat adja, ami nem biztos, hogy a 
teljesítményével összefüggésben van, de ettől fent van a tiltó listán, és pozitív eredményt fog 
adni. Egyrészt a sport szempontjából, másrészt nyilván azt gondolom, ez egy társadalmi 
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probléma a különböző kábítószerek fogyasztása a fiatalok között. A kettőt összekötni 
mindenképpen hasznosnak gondolom.  

Néhány képet arról, hogy hogyan zajlanak ezek az ilyen kis találkozások különböző 
sporteseményeken. Nagyon-nagyon népszerű. Meg kell hogy mondjam, végeztünk egy pici 
kis felmérést, amikor nemzetközi esemény volt, hogy a külföldieknél komplett csapatok 
jelentek meg edzőkkel és csapatvezetőkkel, és teszteket töltettünk ki velük, pici kis jutalmat 
kapnak, akik jól töltik ki, hát megvan ennek a menete. Magyarországon nem jellemző az, 
hogy csoportosan akár csapatok jönnének csapatvezetőkkel, inkább egyénileg, és rettenetesen 
sok szülő érdeklődik, ami, megint csak azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos kérdés. 
Próbálunk híres sportolókat, arcokat megnyerni ehhez az egész doppingellenes munkához. Itt 
Pars Krisztiánt lehet látni, aki ezt felvállalta, és jött, és együtt dolgozott velünk azon, hogy az 
információ eljusson.  

És akkor még néhány mondatot engedjenek meg, hogy magukról a 
doppingellenőrökről beszéljek, hiszen a doppingellenőrök képzése és továbbképzése is mind a 
mi feladatunk. Azt hiszem, hogy említettem, hogy valamennyien felsőfokú végzettséggel 
rendelkeznek, és az egészségügy különböző területein dolgoznak pillanatnyilag is aktívan, és 
nagyon nagy büszkeségünk, ami szintén sosem volt még Magyarországon, hogy magyar 
doppingellenőr még ilyen lehetőséget nem kapott, hogy kvázi egy ugyanolyan kvalifikációs 
rendszeren átmenve, hogy a sportolók is kvalifikálnak az olimpiára. Ez egy ötlépcsős vizsga 
volt, aminek a végén kint a helyszínen, Londonban kellett az ellenőröknek vizsgázni, és 
nagyon büszke vagyok rá, hogy 12 kollégám teljesítette ezt a vizsgát, úgyhogy a londoni 
olimpián a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a WADA megbízásából 12 magyar 
doppingellenőr fog részt venni, és dolgozni.  

És hogy népszerűsítsük ezt az úgynevezett Play True Generation eszmét, amit szintén 
a WADA hirdetett meg, ezt a tisztán sportolók nemzedékének lehetne talán fordítani, ezért mi 
is aktívan sportolunk, és szeretnénk azt is demonstrálni, hogy a doppingellenőrzés és a sport 
nem különböző oldalon áll, hiszen nekünk nemcsak a csalóknak – mondjuk így – az elcsípése 
a feladatunk, hanem inkább a tiszták védelme, ezért mi is sportolunk és a HUNADO SC, ami 
a mi saját kis sportklubunk, keretében különböző szabadidős versenyeken, elsősorban 
futóversenyeken mi is indulunk. Ott nem kell doppingellenőrzésen részt venni, szabadidősön 
nincsen, de egyébként állunk elébe, tehát az sem lenne probléma, ha lenne. (Derültség.)  

Azt kívánom valamennyiünknek, hogy ez a sok munka és ez a szervezett, átfogó, azt 
gondolom, hogy tényleg nagyon alapos, és szakmailag talán mondhatom azt szerénytelenség 
nélkül, hogy abszolút a nemzetközi színvonalnak megfelelő ellenőrzés azt eredményezze 
azzal együtt, hogy idén először a Magyar Olimpiai Bizottság azt is kérte tőlünk, hogy csak 
olyan sportoló utazzon ki az olimpiára, aki igazoltan részt vett valamiféle doppingellenes 
felvilágosításon. Ezt is megtesszük, tehát bízunk benne, hogy ez meghozza azt, hogy nemcsak 
sikeres lesz az olimpia, de tiszta is. Legalábbis magyar szempontból mindenképpen. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Főosztályvezető úr! Rövid, frappáns kiegészítés.  
 
DR. FAZEKAS ATTILA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök 

úr. Én az írásos anyaghoz képest nem igazán akarok hosszas kiegészítést tenni. Talán annyit, 
hogy ugye itt a sporttörvény legutóbbi átfogó módosítása során sok minden egyéb terület 
mellett éppen az előző napirend Tao-slágertéma mellett ezek a szabályok is egy picit 
változtak, és igaz, hogy picit, de annál fontosabb irányba.  

Tehát például az elmúlt éveknek azok a problémái, amelyek abban voltak például 
megfoghatóak, hogy a sporttörvény szintjén nem jelentek meg a sportolóknak, a 
sportszakembereknek a doppingellenes tevékenységgel összefüggő feladatai, kötelezettségei, 
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ezeket most pótoltuk. Tudniillik az egyik legnagyobb problémának az elmúlt években azt 
látjuk, és tapasztaljuk közvetlenül testközelből is, mivel ott vagyunk a korábban a 
szövetségek, majd most, ahogy azt igazgató asszony említette, a HUNADO igazgató keretei 
között működő doppingbizottságok munkájában, elsősorban a szakembereknek a segítő 
hozzáállása és a segítő közreműködése hiányzik sokszor egyes sportoló doppingügye kapcsán, 
és pontosan az az egyik olyan legfontosabb terület állami oldalról, amit picit szerettünk volna 
ilyen módon is a figyelem középpontjába állítani. Azt a bizottság tisztelt tagjai nyilván jól 
tudják, hiszen a bizottságnak a nagyon szoros gondozásában készült maga a 
törvénymódosítás, hogy itt egy nagyon fontos terület összességében megjelent végre valahára, 
nagyon hosszú évek hiányproblémáit pótolva a sportszakembereknek az elhelyezése a 
jogszabályok rendszerében.  

Amit igazgató asszony szintén említett, csak szegről-végről, ez elsősorban az államnak 
a feladata, az a tervezett Btk.-módosítás. Én nem szeretném itt most lelőni, meg előre menni a 
dolgokban, de ezúton is szeretném kérni a tisztelt bizottságnak a segítő közreműködését, 
ugyanis azt mindannyian tudjuk, hogy egy hosszú évek óta fennálló problémát és hiányt 
fogunk azzal – nagyon bízunk benne, és reméljük, hogy – pótolni, hogy a hamarosan a Ház 
elé bekerülő Btk.-módosítás tartalmazni fogja ezt az újra Btk. szintjén is szabályozásra kerülő 
tényállást azzal a különbséggel egyébként, hogy 2002-ben ez már volt része a Btk.-nak, hogy 
kifejezetten arra az oldalra szeretnénk fókuszálni, ami a kereskedői, terjesztői típusú 
magatartásokról szól. Tehát én is hangsúlyozom, hogy nem a sportolókat akarjuk büntetni 
ezen a területen, hanem az abszolút illegálisan és szabályozatlanul az országba bekerülő, majd 
ott terjesztésre kerülő doppingszereket. Egy picit először mi is idegenkedtünk attól, amit 
egyébként a büntető politikáért felelős kormányzat szeretett volna, aztán beláttuk, hogy ezzel 
gyakorlatilag két legyet ütünk egy csapásra, tudniillik ami szintén egy nagyon fontos dolog, a 
dopping büntethetőségét nem kizárólag a versenysportolók terhére elkövetett magatartások 
fogják majd mutatni, ahogy ezt önök is fogják látni, hanem, ami egy óriási probléma az elmúlt 
időszakban, a fitnesztermek és a szabadidős jelleggel sportoló fiatalok, idősebbek terhére 
elkövetett magatartás. Itt megint csak azt mondom, nyilván aláhúzva, hogy a kereskedői 
típusú problémákra gondolunk.  

Egy picit visszakanyarodva a sportszakemberhez, nyilván nem lesz – félreértés ne 
essék – bármifajta stigmatizáció, e nélkül emelem ki én is ezt a részt, de nem véletlenül fog 
megjelenni például a tervek szerint a Btk.-tényállásban, hogy a vényen való rendelés és 
emellett az állatorvosi vényen való rendelés is büntető kategóriát fog egyébként képezni. 

Ezúton is szeretném megköszönni nyilván igazgató asszony és a Magyar Olimpiai 
Bizottságnak is a közreműködését abban, hogy ebben a munkában eddig el tudtunk jutni, és 
mondom még egyszer, tekintettel arra, hogy a bizottságnak ilyen tekintetben legalábbis elnöki 
szintjén az összetétele nem változott az elmúlt időszakban sem. Ha emlékeznek még a tisztelt 
képviselő urak, akkor az előző ciklusban, de már Bánki elnök úrnak a koordinációjával 
született is egy állásfoglalás arra vonatkozóan a sportbizottság részéről, hogy a dopping 
büntethetőségét mindenképpen szeretnénk elérni. Ennek gyakorlatilag most a kapujában 
állunk.  

A WADA-felülvizsgálatról pedig annyit, amit szintén az igazgató asszony nyilván 
nem akart itt nagyon továbbragozni, hogy ebben azért egy nagyon fontos szakmai és a szó 
szoros értelmében sportdiplomáciai sikert tudtunk elérni. Itt is a bizottságnak ezúton is, utólag 
is azt gondolom, hogy meg kell köszönnünk a közreműködését. Hadházy képviselő úr volt ott 
azon a, szerintem egyébként nem túlzás, ha azt mondom, hogy sporttörténeti jelentőségű 
megbeszélésen, ami 2010. szeptember 1-jén zajlott le a Czene államtitkár úr irodájában, 
amikor is a WADA-nak a nemzetközi és harmonizációért felelős igazgatója és az ő közvetlen 
munkatársa tette tiszteletét nálunk. Áttekintettük az egész szabályozási folyamatot, aminek a 
vége az lett, hogy teljes megfelelőségi státusban van a jelenlegi magyar egész 
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intézményrendszer. Tehát nemcsak a doppingellenőrzés, hanem minden egyes szereplő, a 
szövetségek, az állam, a MOB és minden más érintett feladat- és hatásköre. Szerintünk ez egy 
nagyon fontos elem, és egy olyan elem, amit egyébként természetesen folyamatosan ápolni és 
fejleszteni kell annak érdekében, hogy ezt meg tudjuk őrizni. Úgyhogy szintén azt mondom 
még egyszer, hogy köszönet minden érintettnek, aki ebben részt vett. Gyakorlatilag minden 
egyéb dolgot szerintem így akkor most komplexitásában elmondtunk, és a tisztelt bizottság 
látja, természetesen, hogyha bármilyen kérdés van, állunk rendelkezésre. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Zakó képviselő úrnak van kérdése, hozzáfűznivalója. 

Hozzászólások 

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Köszönöm igazgató asszony 
tájékoztatását, ami hasznos volt, ijesztő is volt. Ezzel kapcsolatban szeretném a 
magánvéleményemet elmondani. Én a zéró tolerancia híve vagyok e tekintetben. Sőt 
mondhatnám, sokszor e tekintetben is. A magam részéről nem tudok elfogadni semelyik 
sportoló szervezetében semmilyen mikroméretben kimutatható aljzószert vagy doppingszert, 
és ennek megfelelően döntenék a későbbi sorsa felől. 

Az biztos, hogy a mai fiataloknak az eszményképei mindenhonnan jönnek irányukba, 
a plakátokból, a sorozatokból, a kigyúrt test, a vékony derék. Ezért mindent igyekeznek 
elkövetni, hogy ők is így nézzenek ki. Ez már inkább ilyen társadalmi, nevelési problémákat 
vet fel. Én nem tudom, hogy Spartacus idején vagy Jenő bácsi idején mik voltak az 
aljzószerek, én erre akár kíváncsi is lennék, hogy egy nagy tétmeccs előtt mit tettek az akkori 
sportolók a szervezetükbe vagy szervezetükkel, de én úgy gondolom, hogy akkor még 
valamilyen tisztességes versenyfutás volt. Egyetlen egy kérdésem van. Igazgató asszony 
jelezte, és egy világtérképen mutatta, hogy a világ mely pontján mentek doppingellenőrzésre, 
és ez milyen elismerése a magyar szervezet munkájának.  

Szeretném megkérdezni, hogy most Alaszkától, Japánig láttam, hogy voltak, hogy 
arányban van-e ez a világ körüli utazás a hozott haszonnal. Mert szinte a legnagyobb haszon, 
hogyha a világon egyetlen magyar sportoló nem akad fenn egyetlen doppingellenőrzésen, 
hogy indokolt-e magyar részről úgy szakmai sikereket kergetni, hogy tényleg elutazunk a 
világ másik végébe, holott úgy gondolom, hogy egy alaszkai verseny doppingellenőrzését, 
hogy jó távoli országot mondjak, még egy nicaraguai ellenőr is el tudná látni, ami már szintén 
elég messze van Alaszkától. Na ez csak egy ilyen kérdés volt. Nem tudom, hogy ez 
pénzügyileg hogy áll fel, ezért is kérdezem. Köszönöm szépen.  

 
DR. TISZEKER ÁGNES ügyvezető igazgató (Magyar Antidopping Csoport): Speciel 

pont Alaszkában és Nicaraguában nem jártunk. (Élénk derültség.)  
 
ELNÖK: Van-e még más kérdés? Tessék parancsolni!  
 
DR. TISZEKER ÁGNES ügyvezető igazgató (Magyar Antidopping Csoport): Tehát 

Alaszkában nem jártunk, de nyitottak vagyunk. Mi megyünk, ha küldenek, és ezt mindig az 
finanszírozza, aki küld minket. Tehát itt akár a nemzetközi sportszövetség, akár a WADA az, 
aki küld minket, tehát nem mi választjuk meg az országokat, hanem aki küld minket, és az 
finanszírozza teljes egészében, tehát ez a magyar államnak ilyen értelemben semmilyen 
kiadásába nem kerül, hiszen ez egy teljesen elkülönített költségvetésből arra a mintavételre 
vonatkozóan a külföldi szervezet által finanszírozva történik a levételtől az analízisig.  

Azt gondolom, hogyha a magyar ellenőrzés van olyan színvonalú, hogy ezek a 
nemzetközi szervezetek megbíznak bennünk, akkor az mindenképpen jó, és mindenképpen 
egy jellemzője annak, hogy milyen munka folyik itthon doppingellenes munkában. Ha 
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külföldi sportolókat ellenőrzünk, és külföldi sportolókat kiszűrünk, akkor azt gondolom, hogy 
a tisztán készülő magyar sportolóknak van esélye arra, hogy előrelépjenek. Hiszen mindig az 
a vád, hogy persze, mert az amerikai, a kínai, stb. sportolókat nem ellenőrzik, nem úgy 
ellenőrzik, hanem mindig csak a kis országokon mutatnak valamiféle példát. Én azt 
gondolom, hogy ez pont azt jelzi, hogy ez nem így van.  

Tehát, hogyha elküldenek minket mondjuk Kínába, és Kínában sikerül tetten érni azt a 
sportolót, mondjuk most azért mondtam Kínát, mert utoljára a kínai olimpiai bajnok bukott 
meg a mi ellenőrzésünkön, és tiltották el négy évre, akkor az mondjuk a magyar 
súlyemelőknek egy lehetőség, hogy aki tisztán készül, az előrébb lépjen. Még ha azt meg 
tetszik nekem engedni, hogy a pervitin-botrány 1954-es foci VB-n most napjainkban eléggé 
felkavarta a nemzetközi doppingellenes szervezeteket, úgy néz ki, hogy a németeknek ezt a 
metampfetamin származékot adták, csak sajnos se tiltólista nem volt, sem doppingellenőrzés 
nem volt. Tehát hiába gondoljuk azt utólag a jelekből, amit a német játékosok produkáltak, 
többen kórházba is kerültek, hogyha jól olvastam a különböző híreket, tehát vélhetően 
metamfetamint, egy stimulánst adtak nekik, ma megbuknának a doppingellenőrzésen. Akkor 
nem volt még, és akkor még ezt nem nézték. (Buzánszky Jenő: Nálunk a tudás volt a 
dopping.)  

 
ELNÖK: Szilágyi képviselő úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Nekem egyetlen egy kérdésem lenne csak, ami 

furcsa, hogy ugye az önök vizsgálatai alapján akár egy teljesen ártatlan sportoló is 
doppingvétségbe keveredhet, ami azt jelenti, hogy több éves vagy akár évtizedes munkája 
veszhet el. Hiszen most említette ezeket az országokat, ne felejtsük el, hogy hol volt legutóbb 
az olimpia. Ott is, hogyha még esetleg nem tudták, hogy Mexikóban nem lehet húst enni, 
akkor azok, akik kint voltak Mexikóban és húst ettek, azok teljesen ártatlanul egy másik 
versenyen akár megbukhattak volna. Tehát lehetnek most is olyan területei az életnek, amikor 
egy sportoló… tehát, amit most ön elmondott, ebből majdnem azt lehetne mondani, hogy egy 
sportoló azon kívül, hogy kimegy edzésre, szinte ne szedjen vitamint, mert tetszett mondani, 
hogy akár a vitaminnal érintkezve bejuthat a szervezetébe, tehát teljesen pozitív dolgoknál is 
abszolút megbukhatnak. Ez az egyik kérdésem. 

A másik pedig, hogy önök hogy érzik, mennyire járnak az újabb és újabb 
próbálkozások után. Tehát mennyi az az idő, hiszen csak véletlenül képzelem el, hogy esetleg 
egy bármilyen magyar csapat valamikor egy régóta használt, mit tudom én, régen divat volt a 
vérdopping, amikor még nem ismertük, aztán, hogyha véletlen egy ilyen csapat használta 
volna a vérdoppingot, és tésztával akarta volna bevinni, akkor lehet, hogy abból csúfos kudarc 
lett volna. Tehát, hogy mennyire járnak önök előrébb ezekben a dolgokban, vagyis mennyire 
járnak önök előtt a különböző országok, mert akkor megint nem tiszta a verseny, mert ahol 
sokat költenek ezekre a dolgokra, ott ugye az még nem kimutatható vagy nincs a tiltott listán, 
akkor nem tisztán versenyeznek, mások meg, akik utánuk jönnének, azok pedig utána már 
meg fognak bukni.  

 
DR. TISZEKER ÁGNES ügyvezető igazgató (Magyar Antidopping Csoport): 

Köszönöm szépen a kérdést. Tehát, hogy mennyivel járnak előttünk. Ugye régen, amikor a 
’90-es, 2000-es években a THP-botrány kirobbant, akkor ugye azt mondták az akkori 
doppingszakértők, hogy körülbelül tíz évig szedték elsősorban az amerikai atléták, aztán 
később az egész amerikai atlétikai válogatottat le kellett cserélni, mert mindenki megbukott a 
visszamenőleges ellenőrzéseken, de körülbelül tíz évig használták ezt a bizonyos THP-t. 
Valami sejtése volt a doppingellenőrző szervezetnek, de nem tudták igazából bebizonyítani. 
Én azt gondolom, hogy ma már ez a tíz év nem tíz év, de kétségtelen, hogy a doppingolás 
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mindig a doppingellenőrzés előtt halad, ez ma is így van. Ma olyan másfél-két évre tesszük, 
itt elsősorban a Tour de France, amin mindig jól le lehet mérni, hogy éppen hol tart a 
doppingolás és hol a doppingellenőrzés, és amikor a pekingi olimpián megtörténtek az 
ellenőrzések és hat pozitív eredmény volt, és aztán az elsőéves újravizsgálat után, hiszen most 
már erre is lehetőség van, hogy nyolc évig megőrzik a mintákat, és nyolc évig bármikor elő 
lehet venni, és újravizsgálni az akkori labortechnikával és laborszínvonallal, akkor az elsőéves 
újravizsgálatnál hat újabb pozitív eset történt erre a bizonyos EPO-származékra, amit CERA-
nak hívnak, amit a Tour de France-on tanultunk meg, hogy létezik, és használják a sportolók.  

Én azt gondolom, hogy, ami az interneten hozzáférhető, ahhoz sajnos magyar sportoló 
is hozzájut, hiszen azt szabadon meg lehet tekinteni, és olvasom a különböző oldalakat, a 
szteroid.hu.-t, meg a bodybuilder.hu.-t, ahol nagyon-nagyon fontos információkat lehet látni, 
hogy hol tartanak ma a testépítő termek, és mit használnak, és mihez lehet hozzájutni.  

A legnagyobb problémát nekünk az IGF-használat okozza, ami a versenysportban is 
benne van, az élsportban is benne van, az eindhoveni úszó Európa-bajnokságon robbant a 
bomba, ahol ugye egymást vádolták a nagy úszó nemzetek, a franciák és az olaszok, hogy ki 
mit talált meg, és ki mit talált föl. Nincs kimutatási módszere pillanatnyilag az IGF-nek, a 
WADA ígéri, hogy az olimpiára lesz. Tehát azt tudjuk kimutatni, amit a nemzetközi trend ki 
tud, de tudjuk, hogy valamennyivel előttünk jár. Én mondom, úgy két évre saccolnám a 
doppingolást, mint a doppingellenőrzés, ahol tart.  

A nagy probléma, ami, és azt gondolom, a jövő doppingellenőrzését, illetve 
doppingolását meg fogja határozni, az pedig a géndopping kérdése, ami pillanatnyilag annyira 
drága, hogy talán azt ki merem jelenteni, hogy Magyarországon nem általános, nem 
használják, nincs itt, de már Németországban volt per is belőle, tehát létezik a 
génmanipuláció, és ez lesz a jövő, ebbe az irányba fog elmenni a doppingolás kérdése.  

Az ártatlanság kérdése. Szerencsére azért most már sok-sok-sok mintavételen túl azt 
kell hogy mondjam, hogy nem általános az, hogy táplálékkiegészítővel úgy buknak, hogy 
vitaminnal, nyomelemmel, folsavval, vassal, tehát ilyen termékekkel. Ami életveszélyes 
kategória, és amiket kivetítettem, a zsírégetők, a fogyókúrás szerek, az izomtömeg-növelők és 
az energiaitalok. Ez az a négy csoport, amire nagyon erőteljesen felhívjuk a figyelmet. Nem 
véletlen, hogy egy pozitív esetnél sokszor évek, mire lezajlik minden fórumon a tárgyalás, és 
megszületik az eredmény. Magyarországon ez a metilhexánaminos ügy volt, ami 
egyértelműen táplálékkiegészítőre volt visszavezethető. Ott a WADA-kódex azt mondja, hogy 
a sportoló a felelős azért, hogy mi kerül a szervezetébe, tehát, ha kellően gondos lett volna, és 
utánanézett volna, akkor tudhatta volna, hogy ez a veszélyes kategóriába tartozik, viszont egy 
csomó enyhítő körülményt figyelembe vett a bizottság, és végül is három hónapos eltiltást 
kapott a sportoló pontosan azért, mert azt gondolta a bizottság is, hogy ez egy nagyon 
veszélyes kategória. Bár utánanézhetett volna alaposabban, amit nem tett elég körültekintően 
meg, de valamilyen szinten – ahogy ön mondta – ártatlan volt. Tehát azért az eltiltás 
mértékében vannak különbségek, és ezt mindenképpen enyhítő körülményként figyelembe 
lehet venni.  

Még egyszer mondom, az általános vitaminok és különböző nyomelemek, amiket az 
alapellátás is használ, vagy orvosként is használ az ember, ezek nem a veszélyes kategóriák.  

 
ELNÖK: Esetleg másnak? (Nincs jelentkező.) Azt gondolom, hogy fontos, amit a 

főosztályvezető úr hozzátett a Btk.-módosítás kapcsán, hiszen komoly büntetési tételek 
valószínű, kicsit visszatarthatják a problémát. A legnagyobb gondot, amit elmondott igazgató 
asszony, a szabadidősportoknál látom egyébként, mert a versenysportban úgy látszik, hogy 
viszonylag egyszerűbb az ellenőrzés, a szabadidősportot meg nem lehet jóformán. És ez 
valóban a közvetlen életveszély okozása, ami a különféle erősítőtermekben történik, hát efelé 
is el kéne menni, hogy abban mit lehet esetleg közösen tenni.  
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Köszönjük a tájékoztatót, azt gondolom, hogy hasznos volt. Aki elfogadja a 
tájékoztatót, emelje fel a kezét, legyen szíves. (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk. 
Köszönjük szépen.  

Egyebek 

Egyebekben Szilágyi úr!  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Igen, azt hiszem, két üléssel ezelőtt már kértem, és 

szeretném ismételten kérni, ugyanis egyre inkább fogy az idő, kapcsolódik a témához is, hogy 
az olimpiával kapcsolatban ugye nagyon fontos szegmense a sportolók felkészítésének az 
egészségügyi háttér. Tehát javasoltam, hogy hallgassuk meg a Sportkórház főigazgató 
asszonyát egy beszámoló keretében, hogy jelen pillanatban milyen nehézségek vannak, hogy 
még időben – hogyha valamivel segíteni kellene – tudunk esetleg lépni az olimpiához 
kapcsolódóan. Ezt szeretném ismét javasolni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Én azt az információt tudom, hogy folyamatban van, és azt 

gondolom, minél hamarabb, annál jobb.  
Van-e másnak egyebek? (Nincs jelentkező.) Nekem lenne. Az elmúlt bizottsági ülésen 

meghallgattunk egy tájékoztatót a lovas sport elképzeléseiről, jövőjéről, jelenéről. Egy 
állásfoglalást fogalmazna meg a bizottságunk. Mindenki előtt ott van. Ez az állásfoglalás arról 
szól, hogy az elmondottakat valóban megpróbáljuk formában önteni, akár az oktatási 
rendszerbe beépítve, akár a sport egyéb rendszerébe beépítve a lovas turizmust magát. Aki 
elfogadja ezt az állásfoglalást… Zakó úr, tessék! 

 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Természetesen elfogadom, én csak egy jobbító szándékú 

észrevételt szeretnék tenni. A 3. bekezdés végén van két olyan kifejezés, amit én becserélnék. 
Mondom: pozitív hatást fog kifejteni a helyi mikrogazdaságban. A helyi meg a 
mikrogazdaság. Vagy a helyi gazdaságban, én csak egyszerűsíteném.  

Illetve alatta: vidékfejlesztést generálva a helyi gazdaságban. Hát szerintem a 
fejlesztés generálja a fejlődést. Tehát szerintem rögtön egyfajta fejlődést generálva a helyi 
gazdaságban. Én csak ennyit szeretnék.  

 
ELNÖK: Vagy fejlődést garantálva a vidék gazdaságában. (Hadházy Sándor: Jó ez 

így!)  
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Hát nektek. Én észrevételeztem.  
 
ELNÖK: Nem, a mikrogazdaságban igaz. (Közbeszólás: Nem, az sem ugyanaz.)  
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Így van, nem keverem a fogalmakat, hangsúlyozom, én 

csak pontosítani szerettem volna. Ha nem fogadják el, akkor is megszavazom, csak szeretném 
mondani, hogy a fejlődés generálja a fejlesztést, és mi azt szeretnénk az alatta lévő sorban, de 
bocsánat, hogy szólni merészeltem.  

 
ELNÖK: Oké. Semmi gond. Akkor erről szavazunk, hogy mikrogazdaság vagy 

gazdaság, illetve a vidékfejlesztés helyett fejlődés. Aki elfogadja ezt, kérem, emelje fel a 
kezét. (Szavazás.) 3 igen, a többiek tartózkodtak. Marad az eredeti állapot.  

Aki elfogadja az állásfoglalást eredeti állapotában, emelje fel a kezét. (Szavazás.) 
Elfogadtuk. Köszönöm szépen. Köszönjük a bizottsági részvételt.  

Aki futballozni fog, az legyen szíves, készüljön rá.  



- 41 - 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 57 perc) 

 

Szalay Ferenc  
 a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


