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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 5 perc) 

Elnöki bevezető, napirend megszavazása 
SZALAY FERENC (Fidesz), a bizottság elnöke, továbbiakban: ELNÖK: Tisztelt 

Bizottság! Elkezdjük munkánkat, köszöntöm meghívott vendégeinket. 
Három napirendről tárgyalunk ma, kérdezem, hogy megkapta-e mindenki a napirendi 

sort, és aki megkapta, van-e módosító javaslata, véleménye? Mivel határozatképesek 
vagyunk, kérem, fogadjuk el a napirendi sort. Aki elfogadja, emelje föl a kezét, legyen szíves. 
(Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.  

Tájékoztató a Hungaroring versenypálya Formula 1 Magyar Nagydíj 2017-2021. 
időszakára vonatkozó fejlesztési tervekről 

Első napirendi pontunk tájékoztató a Hungaroring versenypálya Formula 1 Magyar 
Nagydíj 2017-2021. időszakára vonatkozó fejlesztési tervekről. Köszöntöm Gyulay Zsolt 
elnök urat és kollegináját, Gazsi Júlia vezérigazgató-helyettes asszonyt. 

Át is adnám a szót elnök úrnak. 

Gyulay Zsolt szóbeli tájékoztatója 
GYULAY ZSOLT (Hungaroring Sport Zrt.): Jó reggelt kívánok! Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! 
Azért tartottam fontosnak, hogy prezentáljunk egy elképzelést, mert gyakorlatilag ez a 

projekt, ami 1986 óta megy mindenféle rendszeren és kormányon átívelően, gyakorlatilag 
mindig támogatásra talált, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó ügyet szolgál. 

Az elmúlt időszakban rengeteg kritika érte a pályánkat, és gyakorlatilag az a tendencia 
figyelhető meg, hogy Európában kevesebb lesz a futam, és szorul ki Európából ez a verseny. 
Ennek ellenére mi egy biztató tárgyalássorozatot kezdtünk meg Ecclestone úrral abban a 
vonatkozásban, hogy a ’16-ban lejáró szerződésünket esetleg meg lehet hosszabbítani. Ezt 
megerősítette az a tárgyalás, ami az idei Formula 1-es futamon történt Németh Lászlóné 
fejlesztési miniszter asszony és Ecclestone úr között, illetve Rogán Antal, a Gazdasági 
bizottság elnöke között abban a tekintetben, hogy ’16 után is gondolkodjunk.  

Nekünk ezt azért nagyon erősen kell átgondolni, hiszen jelen pillanatban, ha csak a 
pálya aszfaltját nézzük, illetve a pálya állagát, hiszen ez ’86-ban épült pálya, messze nem 
felelnek meg a mai kor követelményeinek. Ennek ellenére mind a csapatok, mind a 
versenyzők szeretik Budapestet és ezt a versenyt.  

Ecclestone úrnak az volt a felvetése, hogy ő nagyon szívesen meghosszabbítaná, és 
mivel 82 éves, illetve a 83-ikban van, azt gondolom, ezt illene kihasználnunk. Hiszen hogyha 
itt változások következnek be a FOWC szervezésében, akkor ha csak a pénz diktál, akkor 
biztos, hogy nagyon nagy gondjaink lennének, hiszen ha átnézzük a fizetendő jogdíjakat, 
akkor még mindig messze a legkedvezőbb díjat fizetjük. Ezt a tárgyalást követte egy Abu 
Dhabi-i tárgyalás, amiben már konkrétumok hangzottak el. Bizonyos változtatásokra lenne 
szükség, azokon a feltételeken változtatni kellene, hogyha ’17-től is szeretnénk futamot. 

Azért nem szerettem volna, hogy elhalasszuk ezt a rövid prezentációt, illetve ezt a rövid 
tájékoztatást, mert úgy volt, hogy lesznek terveink, de Ecclestone úr még nem küldte meg 
azokat a változtatási terveket, amik esetleg itt a pályát illetik. Ennek ellenére azt gondolom, 
hogy tudunk már beszélni valamiféle konkrétumról. December elején lesznek terveink, és 
Tilke úr Ecclestone úr megbízásából fogja áttervezni a pályát esetlegesen még egy előzési 
zónát illetően. És akkor tudunk december közepére prezentálni egy olyan költségvetést, hogy 
mibe kerülne a Magyar államnak esetleg az, hogy átépítsük a pályát.  

Itt tartunk most jelen pillanatban, és nagyon fontos lenne, hogy tényleg egy ötperces 
összefoglaló, amire át is adnék kolléganőmnek, amiben bemutatjuk, hogy jelen pillanatban ez 
a pálya hogy áll, hogy helyezkedik el itt a nemzetközi viszonylatban. Hiszen azért ha most a 
múlt hétvégén láttuk az amerikai nagydíjat, lehet látni, hogy az Egyesült Államokban is 380 
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millió dollárból épült egy új pálya, és fantasztikusan sikeres volt. És hogyha a prezentáció 
után esetleg olyan kérdések felmerülnek, azért vagyunk itt, hogy szívesen válaszolunk rá. 

Gazsi Júlia szóbeli kiegészítése 
GAZSI JÚLIA (Hungaroring Sport Zrt.): Nagyon röviden, a prezentációt mindenki 

megkapta fénymásolatban, illetve próbálom gyorsan összefoglalni.  
Nagyon fontos kiemelni, hogy a Hungaroring Sport Zrt. a magyar autó- és motorsport, 

illetve Magyarország népszerűsítése iránt elkötelezett gazdasági társaság. Jelenleg 
Magyarország a Hungaroring rendelkezik olyan egyedülálló infrastruktúrával, amely Formula 
1-es futamot tud rendezni Magyarországon. Ezt azért fontos kiemelni, hiszen ennek az 
infrastruktúrának a fejlesztése és értékmegtartása a legnagyobb feladatunk.  

Röviden beszélnék a Hungaroring múltjáról, jelenéről és kitekintünk egy picit a 
jövőjére, majd áttekintenénk a főbb beruházásokat és felújításokat, amelyek eddig 1986 óta 
már megtörténtek a pályán. Egy picit bemutatnánk azt a válságkezelési időszakot, hogy 2010 
óta, amikor Gyulay úr átvette a cég vezetését, hogy hová tudtunk eljutni most a pénzügyi 
stabilitásig, illetve beszélnénk a Formula 1 presztízséről a nagyvilágban, illetve hogy az 
Magyarországra ez milyen vetületet ad. Próbáljuk bemutatni azt a tanulmányt, amit a KPMG 
2011-ben készített arra vonatkozóan, hogy Magyarországnak milyen gazdasági előnyei 
vannak abból, hogy Formula 1-es futamot rendez, és próbáltuk a nemzetközi palettán 
elhelyezni a Hungaroring által megtartott Formula 1-es futamot. Itt lesz egy táblázat, ahol 
bemutatjuk, hogy a műszaki és gazdasági jellemzői alapján hol is állunk mi a többi 20 
pályához képest. 

Pár mondatban bemutatjuk a Formula 1-es pályázókat, hiszen egyre nagyobb a verseny 
azokban az országokban is, amelyek akár gazdasági nehézséggel küzdenek. Még talán 
Görögországot említeném meg elsősorban, még a görögök is szeretnének Formula 1-es 
futamot rendezni, hiszen ettől várnák a gazdasági fellendülést például, illetve pár mondattal 
előkészítenénk a hosszabbítási tárgyalások jelenlegi állapotát.  

A Hungaroring 1935-ben indította el a pályafutását, ezt azért fontos kiemelni, ezt 
nagyon kevesen tudják, hiszen a Magyar Királyi Automobil Klub szervezett először 
Magyarországon Forma 1-es futamot. Ez ugyan még nem a Hungaroring jelenlegi helyszínén 
volt, hanem a Népligetben. Ez volt az első magyarországi grand prix futam. De természetesen 
utána a háború, illetve a politikai helyzet nem tette lehetővé, hogy itt ez a sorozat 
folytatódjon.  

Egészen 1983-ig szünetelt ez a sorozat, amikor Monte Carlo-i futamon Rohonyi Tamás, 
aki jelenleg egyébként Brazíliában még működteti a pályát, írt először Ecclestone-nak, illetve 
beszélgettek arról, hogy milyen jó lenne a vasfüggöny mögött egy versenyt rendezni. És 
ennek a beszélgetésnek lett az eredménye, hogy nyolc hónap múlva már állt az a pálya, amely 
1986-ban meg tudta szervezni az első Formula 1-es futamot Magyarországon. Az egy 
viszonylag kisebb technikai paraméterekkel rendelkező pálya volt. Itt próbáltuk összefoglalni, 
hogy 103 hektárnyi az akkori terület, illetve egy pár műszaki adatot tettünk oda, de akkor is 
Magyarországon az az elérhető technikai maximumot hozta ki magából. Augusztus 10-én volt 
egyébként az első futam, amit 220 ezer ember látott. Ezt azért fontos kiemelni, hiszen a 
tavalyi évben 223 ezer ember látogatta meg a pályát, ezt négy nap alatt. Tehát ezt azóta sem 
sikerült igazából nagyon felülmúlni. 

’86 óta történt pár fejlesztés a pályán, ezek általában technikai jellegű korszerűsítések 
voltak, kanyarok, depók átépítése, illetve 2003-ban volt az az egyetlenegy nagyon nagy 
átalakítás, amikor a célegyenes hosszát megnöveltük. Egyébként most is terveink között 
szerepel, hogy a célegyenest, illetve az előző zónák számát valamilyen formátumban növelni 
szeretnénk, hiszen a technikai avultsága, az autók gyorsasága már megkövetelné azt, hogy a 
pálya íve is le tudja követni azt a gyorsuló világot, amiben az autók élnek. 

2008-ban épült egy étterem, ami növelte a szolgáltatás színvonalát, és 2011-ben, tavaly 
sikerült pár bukóteret leaszfaltoznunk, ezt is szintén az FIA előírása alapján. 
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Következő oldalon bemutatnánk egy picit röviden ma a Hungaroringet. Azóta a kezdeti 
103 hektárról 125 hektárra nőtt az abszolút főterülete. A pályahosszunk jelenleg 4,3 
kilométer, reményeink szerint ez bővülni fog, attól függ, hogy milyen terepviszonyokat, 
illetve milyen fantáziával tervezi meg Tilke úr. Biztosan tudni tetszenek a médiából is, hogy 
Ecclestone és Tilke úr először él azzal a lehetőséggel, hogy pilótákat is bevon azokba a 
tervezési munkálatokba, Vettelt, Alonsot, Nicky Laudat és Schumachert fogja bevonni abba, 
hogy mondják meg a véleményüket arról, hogy milyen a Hungaroringnek a pályacsíkja, 
illetve ők mit látnának, milyen fejlesztési lehetőségeket. 

Ami szintén talán a technikai adatok közül érdekes lehet, hogy csakis a lelátóterületünk 
50 hektár, ami azt gondolom, hogy egyedülálló, hiszen itt a 220 ezer embert le kell valahol 
ültetnünk. Szintén csak egy összehasonlításként: a hétvégi austini pályán, amikor láttam a 
közvetítést, ott az ülőhelyek és állóhelyek aránya körülbelül 90:10 volt, tehát az ülőhelyek, 
ami sokkal drágább kategória Magyarországon is, 90 százalékban voltak meghatározóak, és 
körülbelül 10 százalékuk vásárolt állójegyet a törzsvásárlóknak. Nálunk ez a tendencia aránya 
picit másként alakul. 

Nem tudom, hogy a fekete-fehér képeken mennyire látszik, de a 7. oldalon próbáljuk azt 
bemutatni, hogy egyrészt az FIA folyamatos igényeinek, egyrészt saját belső igényeinknek 
kell megfelelnünk, de sajnos olyan elavult, műszaki és erkölcsi elavulású épületekkel 
rendelkezünk, amelyek jelen pillanatban nagyon megnehezítik azokat a hosszabbítási 
tárgyalásokat, amelyek előttünk állnak. Új ambulanciát építünk, jelenleg folyik már a bontása, 
egy új, korszerű ambulanciát ír elő az FIA, amely nagyon fontos, hiszen életeket menthet 
adott pillanatban, hogyha megfelelő orvosi segítséghez tudnak jutni a pilóták. 

Az ambulancia egyébként nemcsak a Formula 1 miatt fontos, hanem azoknak a motoros 
versenyeknek az előírásai közé is hozzátartozik, amelyeket mi a pályahasznosítás keretében 
egész évben meg tudunk valósítani. Néhány kép még utána, ahol látszik, hogy eléggé 
energiapazarló épületeink vannak. Sajnos teljes körű felújításra szorulnak, hiszen a szigetelés 
az már teljes mértékben vagy hiányzik, vagy teljesen elavult, illetve az a műszaki avultság a 
műszaki kamerarendszerünkre is jellemző, illetve azokra a videóláncokra, amelyek 
sportszakmai és biztonságtechnikai állapotokat tudja bemutatni. Ezért a teljes gyengeáramú 
sajnos átépítésre szorul. 

Picit a gazdasági háttérről: 2010-ben nagyon súlyos likviditási helyzetben volt a 
Hungaroring Sport Zrt. Igazából pályahasznosítás nem is történt a cégen belül, hiszen csak a 
Hungaroring a háromnapos Formula 1-es futamra koncentrált. Az, hogy még van 365 napból 
további több mint 300 nap, amit nagyjából hasznosítani lehetne, vagy 200, erről megoszlanak 
a vélemények, hogy ki mit lát a hasznosítási maximumnak. Ez sajnos nem volt kiadva, illetve 
ki volt adva egy másik társaságnak, ezáltal a mi helyzetünk likviditás szempontjából nem volt 
kedvező.  

2010 óta a cég menedzsmentje tudatosan újraépítette, egy új értékesítési stratégiával el 
tudtuk érni, hogy most közel 200-220 napot tudunk hasznosítani a pályán, és ezáltal a cégünk 
likviditási helyzete jelentősen javult. A stabilitást elmondhatjuk, hogy a válságkezelés 
folyamata 2011 végére elértük, a pozitív mérleg szerinti eredménnyel tudtuk a társaság 
eredményét, illetve gazdasági évét zárni, ami azt gondolom, hogy ennyi év után igazán pozitív 
eredmény volt. 

Kapcsolatot ápolunk a szakmai szövetségekkel, legyenek autós és motoros szövetségek, 
illetve a nemzetközi pályákat is próbáljuk bevonni az életünkbe, hiszen azt gondoljuk, hogy 
mindig lehet tanulni sportszakmai és sportdiplomáciai szempontból is egymástól. 

2012-ben célunk az, hogy a hosszabbítási tárgyalásokat mind a magyar állam, mind 
Ecclestone úr segítségével olyan optimális mederbe tudjuk terelni, amely a Hungaroring Sport 
Zrt. számára ki tudja hozni azt, hogy modern, korszerű pályát tudunk megvalósítani. 

Mivel a cég abból a szempontból, menedzsment szempontból, műszaki, gazdasági és 
jogi szempontból stabilitást mutat, ezért képesek vagyunk arra, hogy ilyen típusú, ilyen 
mérvű, ilyen volumenű beruházást meg tudjunk valósítani, ha az állam természetesen 
támogatásáról biztosít bennünket. 
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Az, hogy mit jelent a Formula 1 ma a világban, ez azért nagyon fontos, hiszen el kell 
mondanunk, hogy a második legnagyobb népszerűségnek örvendő sportág. Csak a Bajnokok 
Ligája múlja felül, azt hiszem, a népszerűségben, legalább is ezt írja a szaksajtó. Nagyon 
fontos a társadalmi értéke a rendező helyszíneknek, a presztízsértéke. És azt gondolom, hogy 
Közép-Kelet Európában el kell mondanunk azt, hogy a regionális szerepkör, illetve a turizmus 
erősítése, ezáltal Magyarország imidzsének az erősítése olyan lehetőséget fogalmaz meg 
számunkra, ami Közép-Kelet Európában egyedülálló. Egyedüli rendező ország vagyunk 
jelenleg Közép-Kelet Európában. Ez kérdés, meddig marad így, hiszen egyre több a 
jelentkező, ahogy Gyulay úr is mondta, és egyre nagyobb a verseny, és a korszerű pályákkal 
nagyon nehezen tudjuk az ilyen műszaki állapotban, mint amit az előzőekben bemutattam, 
felvenni a versenyt. 

Tavaly készült egy tanulmány a KPMG-vel közösen és a turizmus zrt.-vel közösen, 
amelyben megpróbáltuk felmérni, hogy a Formula 1 futam mit jelent Magyarország számára. 
Ez a makrogazdasági elemzés azt próbálta bemutatni, hogy az egy évben a költségvetésben 
biztosított közvetítői és rendezői jogdíj prompt kiadása milyen makroszintű megtérülést hoz 
az országnak. Röviden összefoglaltuk, hogy a GDP-hez való hozzájárulás, az összes járulék- 
és adóbevétel, ami prompt befolyt egy éven belül, a Magyarországon megjelent és generált 
médiaérték milyen értékeket képvisel. Illetve azt, hogy hány főt foglalkoztatott 
Magyarországon a Formula 1-es futam egy hete, illetve milyen televíziós nézettséget adott, 
azt gondolom, ezek a számok magukért beszélnek, és az, hogy 200 ezer fő tudta megnézni a 
négy nap alatt a helyszínen is ezt a futamot, azt gondolom, hogy szintén egy nagy 
eredménynek számít. 

Ami ebből konklúzióként levonható, hogy az éves költségek közel ötszöröse térül meg 
még ugyanabban az évben az állam számára, tehát kimondható az, hogy a befektetés jónak 
bizonyul, és makrogazdasági szinten azonnali megtérülést hoz. 

Megpróbáltuk megnézni, hogy ez a tanulmány mit jelent nemzetközi szinten. Tehát 
hogy amit mi itt Magyarországon vizsgálunk, azt visszaigazolja-e a világ sajtója is, és készült 
szintén ebben az évben egy Formula 1 tanulmány, ahol ugyanezeket az adatokat kaptuk vissza 
arányaiban. 410 millió dollár állami támogatásban részesülnek összességében a mai futamok, 
tehát ez a 20 futam. Ennek átlagosan körülbelül 6 milliárdos költsége van, mi átlag alatti 
költséget fizetünk, ezért azt kell mondani, hogy Ecclestone személyesen kötődik a 
magyarországi pályához, hiszen ő tervezte annak idején a pálya vonalát, ezért még 
szerencsére vannak olyan emocionális előnyök, amit élvezni tudunk, ezért tudunk egy picit 
még az átlag alatt maradni a költségeinkben. Ezért fontos, amit elnök úr is hangsúlyozott, 
hogy amíg Ecclestone úr szeret bennünket, és tudja támogatásáról biztosítani a Hungaroringet, 
addig ezt mi tovább tudjuk vinni.  

Tehát a nemzetközi tanulmány is bebizonyította azt az állításunkat, hogy a jogfizetés az 
átlagos jogfizetés alatt van, illetve a befektetésnek közel ötszöröse térül meg átlagosan 
bármely országnak, aki rendez Forma 1 futamot.  

Egy kis statisztikával is készültünk, hogy azt meg tudják nézni, hogy nagyjából ez a 
200-220 ezer ember hány főre oszlik meg naponta. Csütörtökön a boxutca-látogatásunk 37 
ezer embert vonzott például a tavalyi évben. 51 ezer embert a pénteki edzésnap. A hivatalos 
edzésnap már 60 ezer embert, illetve a legdrágább jegyárakkal bíró vasárnap is 75 ezer embert 
tudott Magyarországra vonzani. Ezt azért fontos kiemelni, hiszen nekünk a sportdiplomácia és 
a sportszakma mellett nagyon fontos a turizmus, tehát az a tényező, hogy Magyarország 
népszerűsége szempontjából mind a külföldiek körében, mind a hazai turizmus keretében 
tudjuk ezt népszerűsíteni, ez a futam fontos az országnak. 

Elindult egy olyan állami cégek összefogása program, amely keretében a MÁV Zrt.-vel, 
a Volánbusz Zrt.-vel, a BKV Zrt.-vel egyedülálló folyamatot tudtunk elindítani, ami azt 
jelentette, hogy bárhonnan az országból el tudott jutni egy 10 ezer forintos jeggyel bárki a 
Formula 1-es futam vasárnapi állomására. Ez azért volt zseniális, hiszen ezzel például három 
hét alatt 10 ezer darab jegyet tudtunk eladni, tehát 10 ezer embernek biztosítottuk ezt a 
kedvezményes lehetőséget. 
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Ami egy picit negatívan érintett bennünket, sajnos az az üdülési csekk megszűnése, a 
SZÉP kártyával jelenleg még nem jelent meg az ilyen típusú jegyvásárlás elérhetősége. De 
természetesen nem adjuk fel, és a célunk az, hogy elérjük azt a 2008-as álomszámot, amikor 
241 ezer ember volt kinn a futamon összesen. Ezért igyekszünk idén is erősíteni az állami 
szerepvállalást, és idén is összefogunk azokkal a társaságokkal, akikkel tavaly, illetve 
bővítjük ezt a kört, és nemcsak Magyarországból, hanem a környező államokból is próbáljuk 
azokat a vasúttársaságokat összefogni, akik, mondjuk, Kárpátaljáról, Romániából, szlovák 
területekről, vagy akár Ausztriából is az embereket át tudják hozni. 

Egy picit még a sportnál maradva. Összehasonlítottuk a Sziget Fesztivál, az úszó EB-
nek és a triatlon vb-nek mint magyarországi rendezvényeknek a népszerűségét, és turisztikai 
szempontból vizsgáltuk, és még mindig azt lehetett mondani, holott a Formula 1-es futam a 
legrövidebb a három és fél napjával, mégis ez a rendezvény hozta a legmagasabb 
vendégéjszakát Magyarországnak, ami nagyon fontos, hiszen 85 százaléka a vendégeinknek 
még mindig külföldről érkezik. Tehát ez mind turisztikai bevételt jelent és országimázs-
emelő. 

A Magyar Turizmus Zrt.-vel egy olyan stratégiai együttműködést folytatunk pont ezért, 
hogy ezt a médiaértéket tovább tudjuk növelni, amely már 2011-ben elindult, 2012-ben 
példaértékű volt, és ezt szeretnénk még jobban növelni 2013-ban annyiban, hogy a külföldi 
fizetőképes keresletnek be tudjuk mutatni azokat a hungarikumokat, a tokajit, a herendi 
porcelánt, és az UNICUM-ot is bevittük tavaly. Nagyon reméljük, hogy idén ez a kör bővülni 
tud, és a magyar termékeket a külföldi fizetőképes kereslet meg fogja ismerni. De szeretnénk 
részt venni az Erzsébet-programban, amelynek keretében gyerekeket szeretnénk a szombati és 
pénteki edzésekre kivinni, és a táboroztatásba bevonni a Hungaroringet, hogy ez a társadalmi 
szerepvállalásunk is még erősebb legyen. 

Egy picit a nemzetközi palettáról. Ha megnézik a táblázatot a 16. oldalon, ott látszik, 
hogy a Hungaroring ’86-ban épült, tehát ahhoz képest a belga pálya a legöregebb, 1920-ban 
már állt, és a legfiatalabb az austini, ami most volt hétvégén. Mind méretben, mind 
pályahosszban, mind kanyarok számában elég nagy különbség van. Az austini pálya 20 
kanyarral büszkélkedhet, mi 14-et tudunk felmutatni, de reményeink szerint az átépítéssel ezt 
a 20-as számot, ha nem is tudjuk elérni, de legalább is közelíteni tudjuk, ezáltal technikásabb, 
még furfangosabb, még izgalmasabb lesz a pálya.  

Egy pár leg, ami viszont a legfontosabb, hogy a monzai és a monte carlo-i pálya után a 
Hungaroring az egyetlenegy olyan pálya, ahol 28 éve megszakítás nélkül volt Formula 1-es 
futam. Ez azért nagyon fontos ez a statisztikai adat, hiszen ez a folyamatos versenyjelenlét 
mind Magyarországnak, mind a sportdiplomáciának rettentően fontos, hogy el tudtuk érni, 
hogy annak ellenére, hogy nem a legmodernebb pályán élünk, de mégis olyan nemzetközi 
elismerést kaphattunk mind magyar államként, mind társaságként, hogy megkaphattuk a 
rendezés jogát. Én azt gondolom, hogy az a célunk, hogy 2017-21 között is ugyanilyen 
töretlen folytonossággal tudjon továbbmenni. 

Potenciális pályázók miért nehezek és miért veszélyesek ránk nézve. Amit szintén elnök 
úr mondott, hogy amikor 1950-ben nézték, amikor 7 futamot rendeztek, ebből 6 európai futam 
volt, ez a mostani évben már jelentős aránycsökkentést ért el, hiszen a 20 futamból összesen 8 
folyik Európában, az összes többi Európán túli. Nagyon nagy az indiai, austini, new jersey-i, a 
szocsi-i pálya, illetve még mondhatnék három országot, amelyek gigantikus beruházásokkal, 
300 millió dolláros beruházásokkal tudnak új országot adni. Egy ilyen pályával nagyon nehéz 
versenyezni, én azt gondolom. De jelezték szándékukat mexikóiaik, thaiföldiek, elég széles a 
paletta, illetve mint említettem, azért extrém, hiszen nekik most más típusú problémáik is 
vannak, mégis a Formula 1-től, ettől a makroszintű ismertségtől és ettől az imázstól várják a 
gazdasági felemelkedést. 

Készülünk a hosszabbításra, amit elnök úr is elmondott, hogy folynak Ecclestone úrral a 
tárgyalások. Reményeink szerint 2-3 héten belül itt van már a szerződéstervezet, amelyben 
már egy feltételrendszer egyeztetése el tud indulni mind sportszakmai, mind gazdasági és 
mind jogi szinten. De ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, ahhoz a fejlesztési tervekbe be kell 
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vonnunk a régiót is, mind Mogyoródot, mind Kerepest. A zajártalomról kell egy kicsit 
beszélnünk, hiszen a környezetvédelmi beruházásokat az együtt élőkkel, itt lakókkal együtt 
kell megoldanunk, hiszen élni és élni hagyni, hiszen nekik el kell viselniük, hogy a pálya épül, 
a pálya hasznosítva van. Közmű-, illetve egyéb más fejlesztési terveknek is természetesen 
eleget kell tennünk ahhoz, hogy azt az avultsági szintet orvosolni tudjuk, ami jelenleg a 
pályánkra jellemző. 

Természetesen minden olyan további egyeztetést, ami a szerződések előkészítése 
folyamán megtörténik, arról folyamatos információt fogunk adni a bizottságnak mind jogi, 
mind gazdasági szempontból, illetve sportszakmai kérdésekben egyaránt. Természetesen 
állunk rendelkezésre, ha bármi olyan kérdés van, amely jelenleg ebben a prezentációban nem 
hangzott el, de úgy gondoljuk, hogy így röviden a jelenlegi szituációt, azt a status quo-t, ahol 
most állunk, próbáltuk bemutatni. 

Én szeretném megköszönni a figyelmüket, és ha kérdés van, állunk rendelkezésükre. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdések merültek-e fel? Vélemények? (Jelzésre:) Alelnök 

úr. 

Kérdések, észrevételek 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Három gyors kérdést szeretnék föltenni. 

Az egyik az, hogy a KPMG tanulmányáról többször ejtettek szót. Az, hogy mennyibe került, 
az most nem biztos, hogy idetartozik, de alapvetően a Hungaroring egy hálás téma. Nekem 
meg állandóan visszatérő gondolatom, hogy az országban évente sok száz, illetve sok ezer 
diplomázó van, akik közül szerintem jelentős számban foglalkoznak olyan témákkal, ami a 
KPMG tanulmányában is volt, hogy meg lehetett volna-e oldani, vagy kerestek-e arra 
lehetőséget, hogy sok fiatal Forma 1 rajongó diplomás véleményét vagy munkáját is 
fölhasználják a tekintetben, amire a KPMG-t fölkérték. 

A másik: a büfé árakkal kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy azok a horrorisztikus 
büfé árak, amelyek elhíresítik ezeket a Forma 1-es napokat, ez ügyben kívánnak-e valamit 
tenni, mert a Forma 1-es belépők áraival akcióznak, hozzáférhetővé kívánják tenni tömegek 
számára a belépőjegy vásárlását. Nem gondolják-e, hogy sokszor a belépőjegy ára már lassan 
eltörpül egy család által egy nap alatt a büfében hagyott költségekhez képest, ami önmagában 
elrettentő hatású. Nem szeretnének-e valamilyen intézkedést a tekintetben hozni, hogy ne 
nézzék fejős tehénnek a Forma 1-re kilátogató nem külföldi – hangsúlyozom – látogatókat, 
mert ha már támogatni kívánjuk a belföldi turizmust, akkor erre is illene odafigyelni. 

És egy ilyen aktuális elnök-vezérigazgató úrhoz. Sokszor megkapta most a kérdést, 
hogy a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. vezetése és ez a jelenleg betöltött 
hungaroringes vezérigazgatói elnöki pozícióját hogy tudja összeegyeztetni. Gyakorlati 
kérdésem van, hogy a dohánykereskedelmi pályázatoknál, aki a Hungaroring környékén 
szeretne majd dohányterméket árulni, megvan-e, hogy hogy fogják tőle ezt az éves, nem 
kevés adót beszedni, miután négy-öt nap dohánytermék vásárlásából kellene kitermelniük az 
éves összbevételüket. Illetve az év többi részében pedig mit fognak ott csinálni? Ha pedig 
éppen Mogyoródon lesz az éves üzemeltetésű dohánykereskedelem, akkor a Hungaroring 100 
ezres vendégserege hogy fogja a bagóéhségét kielégíteni?  

Erre szeretnék majd választ, köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Azt szeretném mondani, hogy természetesen fontosak ezek a 

kérdések, azonban az sem baj, hogy ha azt megerősítjük elnök úrban, hogy támogatjuk ezt a 
fejlesztést, mert egyébként elvihetik innen ezt a határtalan rendezvényt. Azt gondolom, hogy 
ez ügyben a bizottság a végén egy állásfoglalást fog tenni, hogy támogatja ezt az elképzelést 
és gondolatrendszert, hiszen egy olyan programról van szó, amely ha nincs itt 
Magyarországon, akkor nincs hasonló. Nyilván a részletkérdések fontosak, hiszen ezek is 
vonzhatják jobban, ha ebben változás van, a nézőket, természetesen sok minden pozitív dolog 
elhangozhat itt még ma. De én azt gondolom, hogy azt kéne tudni, hogy a források 
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tekintetében hogyan és miképpen állunk. Tehát a saját fejlesztések, az állami rész hogyan és 
miképpen kell összeálljon, mikorra kell ezt a költségvetési tervet összerakni, hiszen közeledik 
a költségvetés elfogadásának időszaka, talán két-három hét. Tehát nem lenne baj, ha mondjuk 
tudnánk, hogy nekünk mit kell segíteni abban, hogy a forrásszerkezet összeállításában 
segíthessünk. Ez lenne a kérdésem, és van-e még kérdés? (Gyulay Zsolt: Igen…) (Jelzésre:) 
Szilágyi képviselő úr. Összegyűjtjük a kérdéseket, elnök úr.  

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Nekem csak egy megjegyzésem lenne, hogy az, hogy 

egyértelműen támogatjuk-e, azt azért feltételekkel, hiszen azt mondom, hogy támogatni kell 
ezt a beruházást, valóban érdeke Magyarországnak, hogy Forma 1-es versenyek legyenek 
Magyarországon, de azért az nem mindegy, hogy alá tudjuk-e írni ezt az újabb szerződést, 
vagy pedig nem tudjuk aláírni ezt az újabb szerződést. Tehát én azt mondom, hogy ez a 
szerződés mindenképpen egy feltétele lehetne ennek, hiszen hogy ha nem tudjuk aláírni 2017-
től az újabb szerződést, akkor azért kérdéses, hogy erre az időszakra érdemes-e ekkora 
beruházásokat és ekkora fejlesztéseket elvégezni, és azután akkor mi lesz. Tehát énszerintem 
azért a szerződés azért mindenképpen feltétele kellene legyen ennek a támogatásnak, hiszen 
2021-ig már valóban van értelme egy ilyen beruházásnak. Ha nem tudunk újabb szerződést 
kötni, akkor viszont meggondolandó, hogy mennyit ölünk bele ebbe a pályába. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Vadai képviselő asszony! 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm szépen. Én személy szerint támogatom a 

Hungaroringet és a futamot, szerintem rengeteg pozitív hozadéka van ennek a versenynek. 
Feltételezem, hogy akik a szerződést aláírják, azoknak van annyi sütnivalójuk, hogy nem 
feltétel nélkül fogják beadni a derekukat, hanem ésszerű keretek között fogják aláírni ezt a 
szerződést. 

Én azt szeretném megkérdezni, mivel szó esett az anyagban a turisztikai hozadékáról 
ennek az eseménynek és általában a pályának, hogy a bűnügyi fertőzöttség, különösen a 
futamok idején, hogyan alakul, mert azért az se mindegy, hogy nyilván a pályán belül, de a 
pálya környékén is biztonságban érzik-e magukat az odalátogatók, különös tekintettel a 
prostitúció alakulására.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még kérdés? (Nincs jelzés.) Nincs, elnök úr. 

Gyulay Zsolt válaszai 
GYULAY ZSOLT (Hungaroring Sport Zrt.): Jó, köszönöm szépen a kérdéseket, illetve 

elnök úrnak a támogatását.  
Visszatérve a KPMG tanulmány kérdésére, nem igazán értettem, hogy mire irányul a 

kérdés, de szívesen válaszolok. A KPMG tanulmány nagyon olcsó volt, és a turizmus zrt.-vel 
együtt fizettük. Tehát ha a szerződés részleteire kíváncsi, nagyon szívesen megmutatom.  

A szendvicsárakra és sörárakra is azt tudom mondani, hogy keményen dolgoztunk azért, 
hogy az idén bekényszerítsük azokat a vállalkozókat, sőt megszabott sörárak voltak, és azt 
gondolom, hogy sikerült ezt viszonylag lelimitálni. Az más kérdés, hogy ha drága pénzért 
kiadjuk azokat a helyeket, ami a vendéglátást illeti, és négy napjuk van arra, hogy behozzák 
ezt a bérleti díjat, nyilván nagyon nehéz beszabályozni, de mondom, idén történt rá kísérlet.  

A harmadik kérdés az, hogy hogyan tudom összeegyeztetni a dohánykereskedelmi 
nonprofit zrt.-nek a tevékenységét a Hungaroringgel. Azt tudom mondani önnek, hogy 
megnyugtatóan össze tudom egyeztetni, és a koncesszióra vonatkozó kérdését nem tudom 
értelmezni, mert gyakorlatilag Mogyoród területén nyilván a lakosságszámhoz képest meglesz 
az a koncessziószám. Nem gondolom azt, hogy az az elsődleges szempont, hogy a Forma 1-re 
kilátogatók majd föltankolnak nyilván a nemzeti dohányboltokban, és elviszik a cigarettájukat 
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oda, ahol el kell szívni. Tehát nem hiszem, hogy a Hungaroring területéhez kapcsolódna 
valamiféle koncesszió. 

Képviselő úr kérdésére, teljesen jogos, nyilvánvaló, akkor szabad csak beruházni, hogy 
ha ’21-ig van hosszabbítás, ez teljesen egyértelmű. A hosszabbítás egyik feltétele az, hogy 
valamiféle átalakítást végezzünk a pályán. Csak akkor fogunk ehhez hozzá, hogy ha 
Ecclestone úr azt mondja, hogy itt ez a szerződés. Azt azért tudomásul kell venni, és ez 
nyilván nagy dilemma, hogy a jogi díjak nőni fognak. Jelen pillanatban az a 7,5 százalékos 
növekedés, ami a jogdíjra évente rárakódik, az már 2017-ben egy tetemes összeg. Nagyon 
meg kell gondolni azt, hogy ’21-ig ez meddig megy föl, és ez a tanulmány, legyen KPMG 
vagy bármilyen más tanulmány, aki esetleg tud jobb céget, nagyon szívesen konzultálnék 
vele, hogy egy olyan tanulmányt hoz, amelyik (Dr. Vadai Ágnes közbeszólására:), igen, 
köszönöm, képviselő asszony. Bármilyen céggel hajlandó vagyok együttműködni, nyilván 
ezek a tanulmányok nagyon fontosak, hiszen nagyon nehéz azt megbecsülni, hogy a 
befektetett jogdíj milyen módon térül meg. Ez 2021-re már egy tetemes összeg. Abból 
Ecclestone úr nemigen enged, hogy ez a növekmény kevesebb legyen. Azt is tudomásul kell 
venni, hogy ez a 7,5 százalék, hiába, el fogják küldeni ezt a tervezetet, ez rajta lesz. A tévés 
jogdíj az más, mert ha az M1 vagy bármelyik más tévétársaság nézői akarják nézni a Forma 1-
es versenyeket, azt a jogdíjat így is úgy is kell fizetni, de magát a rendezői fee-t gyakorlatilag 
folyamatosan fog növekedni. Azt gondolom, még így is megéri, mert most jelen pillanatban 
ez a 21 néhány millió dollár, amit fizetünk, ez még mindig a legkedvezőbb jogdíj. Szocsi, azt 
hiszem, 45 millióval kezd, New Jersey is körülbelül ennyivel, tehát ha ezekkel versenyezni 
akarunk, akkor nyilván szerintem most van történelmi lehetőségünk meghosszabbítani. 
Hogyha bármilyen módon átalakul ez a cég, akár Ecclestone úr elveszíti a többségét ebben az 
egész cégben, hogy ha csak a pénz diktál, akkor mi soha nem fogunk hosszabbítani, ez 100 
százalék. Ezt igen, ki kell számolni, hajlandók vagyunk bármilyen ön által javasolt céggel 
kapcsolatba lépni, és tanulmányt végezni annak tekintetében, hogy ez megéri vagy nem éri 
meg, de az átalakításokkal való költség nyilván az államot fogja terhelni. Tehát a mi 
bevételeink arra elegek, hogy megrendezzük ezt a futamot, és fenntartjuk Magyarország 
legnagyobb sportlétesítményét. Ez egy 130 hektáros, 1986-ban épült, borzalmas állapotban 
lévő sportingatlan, ami folyamatos karbantartást igényel. Nem szeretném összehasonlítani a 
többi más pályával, és nyilván önök is, akik látták a Forma 1-es pályákat, az, hogy mi 
Magyarországon tudunk Formula 1-es versenyt rendezni, ez pontosan ugyanolyan, 
futballnemzet vagyunk, mint hogy ha minden évben BL-döntőt rendeznénk a Hungária körúti 
stadionban vagy Szolnokon a kis stadionban a szigeten. Körülbelül akkora bravúrt hajtunk 
végre és ma már nem titok, kvízkérdés az angol újságírók körében, hogy miért van 
Magyarországon még mindig Formula 1-es futam, amikor az újságírók beáznak a főépületben, 
és nincs légkondícionálás.  

Én azt gondolom, hogy ez az igazi országimázs, amikor idejön 800 nemzetközi újságíró, 
és próbálunk megfelelni a körülményeknek, és próbáljuk itt tartani ezt a futamot. Ezeket kell 
mérlegelni, ez nem a Hungaroring jogosultsága. Mi végrehajtjuk, megrendezzük, letárgyaljuk, 
de még egyszer olyan helyzetbe nem szeretnénk kerülni, mint 2003-ban, amikor átalakítás 
történt, és gyakorlatilag a társaság rákényszerült arra, hogy kereskedelmi banktól kölcsönt 
vegyen fel piaci alapon, és jelen pillanatban is ezt nyögjük. Másfél milliárdos kölcsön lett 
azért felvéve, hogy a célegyenes meg legyen hosszabbítva, a híd fel legyen építve, és a boxok 
bővítése legyen. Ez jelen pillanatban súlyos teher a társaságnál. Amikor átvettük a társaságot, 
akkor gyakorlatilag semmi nem volt a kasszában, csak a tartozások. Ezt nem azért mondom, 
hogy hibáztassam az előző vezetést, egyszerűen rá voltak kényszerítve arra, hogy ha itt 
akarjuk tartani a futamot, és meghosszabbítani a célegyenest, akkor valamilyen pénzforráshoz 
kell jutni. Szerintem ma ezt a hibát nem szabad elkövetni, mert a jövőben bárki fogja vezetni 
ezt a társaságot, őt hozzuk nehéz helyzetbe. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha más dolgokra 
el tudunk költeni sportberuházásokra komoly összegeket, akkor egy olyan vállalkozásra, ami 
tényleg Magyarországnak turisztikai és egyéb bevételeket hoz, meg kell gondolni, hogy 
megéri-e vagy nem. 
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Úgyhogy ebben a tekintetben szerintem december közepére rendelkezünk egy 
költségvetéssel és egy konkrét tervvel, és onnantól kezdve pedig akkor döntés elé kell vinni, 
mert viszont a hosszabbítást nem lehet soká húzni. Köszönöm. (Elnök: A prostitúció.)  

Bocsánat, a prostitúció, igen, meg a bűnözés. Az elmúlt időszakban tényleg rendkívül jó 
kapcsolatom van a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal, és azt lehet mondani, hogy a pálya 
környékén és a környező területeken gyakorlatilag a bűnözés minimális. Ez a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság jelentése, illetve a rendőrkapitány úrral való személyes konzultáció, 
ezért a társaságunk nagyon komoly anyagi áldozatokat hoz, hiszen mi magunk fizetjük azokat 
a rendőröket, és fizetjük azt a szolgáltatást, amit a rendőrség nyújt. Úgyhogy ebben a 
tekintetben, azt gondolom, hogy a társaság mindent megtesz. Egy évben költünk rá körülbelül 
40 millió forintot csak a rendőri biztosításra, és ebben nincs benne az Autópálya Rendőrség, 
stb., stb. Tehát innentől kezdve szerintem mi mindent megteszünk, de az utóbbi idők tényleg 
kedvező statisztikája az, hogy már nincsenek ezek. Tehát az a türelmi zóna, ami ott volt, az a 
botrányos, az megszűnt, és az elmúlt évben nem volt autólopás és ilyesmi, tehát azt mondom, 
hogy nagyon kedvezők a tendenciák. 

 
ELNÖK: Vélemények vannak, és akkor úgy a kör tovább. (Jelzésre:) Szilágyi képviselő 

úr. 

További észrevételek 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak a jegyzőkönyv kedvéért egy 

gondolat. Nem úgy értette elnök úr, hogy az az országimázs, amikor beáznak az újságírók, 
hanem az, hogy egyáltalán tudunk versenyt rendezni? (Elnök: Amikor elhárítunk.) Igen, mikor 
elhárítjuk ezt a problémát.  

Amit viszont hiányolok egyébként a Forma 1-el kapcsolatban, hogyha egy kicsit 
belemegyünk jobban. Valóban nagyon sok ember itt van, viszont a kapcsolódó rendezvények 
száma szerintem nagyon kicsi. Tehát azt jelenti, hogy ezek az emberek kimennek az időmérő 
edzésekre, kimennek a versenyre, de napközben Budapesten, amikor nincsenek versenyek, 
vagy nincsenek kinn a pályán, akkor nincsenek kapcsolódó rendezvények, ahova el tudnának 
menni. És itt felmerül, az anyagukban is benne van, hogy a Népligetben volt az első nem 
hivatalos grand prix. Nem tudom, mennyire tudják, de az a pálya jelen pillanatban ott tart, 
hogy egy vállalkozónak köszönhetően meg akarják szüntetni, talán egysávos bicikliutat 
kívánnak meghagyni. Szerintem történelmi hiba lenne ez is, hogy ha ezt akár az állam hagyná, 
hogy így történjen, hiszen énszerintem az út alkalmatlan most a közlekedésre is, de hogy 
annak az útnak a rendbetételével akár kiegészíteni, nosztalgiaversenyeket lehetne rendezni, 
ami biztos, hogy ismét tömegeket vonzana arra a területre. Jó pár olyan lehetőséget ki lehetne 
használni ezekkel a fizetőképes turistákkal, mert ugye azért itt hozzá kell tenni, hogy 
túlnyomó többségben fizetőképes turistákról van szó, akik el is mennének, hogy ha megfelelő, 
Forma 1-hez kapcsolódó rendezvények lennének szerte a városban. Tehát ezt még olyan 
területének érzek a Forma 1-nek, amit fejleszteni lehetne. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Zakó úr. 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Tényleg nem értetlenkedni szeretnék, csak még 

éjfélkor tárgyaltuk a dohánytörvény módosítását, ahol le van fektetve, hogy semmilyen 
mobileszköz nem lehet a nemzeti dohányüzlet épülete. (Gyulay Zsolt: Így van, igen.) Tehát 
komolyan mondom, a turizmus zrt.-nek egy akciót kellene hirdetnie a kampány során, hogy 
mindenki tankoljon föl cigarettával. Most lehet, hogy mosolygunk, de ez majd egy akut 
probléma lesz majd ott akkor, és a tegnapi éjjeli szavazáskori módosítások már nem nagyon 
várhatók ez ügyben. Én csak erre hívtam föl a figyelmet. 
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ELNÖK: Köszönöm. Van-e még vélemény? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor hadd 
összegezzem. Azt gondolom, az országban olyan nagy kérdés nincs, hogy szeretnénk-e vagy 
nem szeretnénk továbbvinni ezt a rendezvényt. Szerintem igen. Ha igen, akkor mögé kell állni 
mindenkinek, aki csak tud. Ez, amit itt láttunk előterjesztést, illetve prezentációt, szerintem 
tökéletesen átadja mindenkinek, hogy miről szól. Ennél jobb országépítő program, 
országimázs-építő program nincs turisztikai, társadalmi, mindenféle értékeivel egyetemben.  

Nem szeretném túlragozni az egészet, azt gondolom, hogy ahogy elmondta elnök úr, 
állami forrás kell azokhoz a fejlesztésekhez, ami nélkül nem tudunk szerződést hosszabbítani. 
A cégnek pedig arra kell törekedni, hogy menet közben a felújítási, karbantartási 
lehetőségeivel a legmagasabb szinten éljen. Ha nagyon humoros akarok lenni, a mi pályánk 
talán azért jó, mert nomád körülményeket biztosít, és igazából még az esőt is lehet egyébként 
közvetlenül érzékelni, hogy milyen nagyon jó (Derültség.), máshol ez nincs. Ha ez tovább így 
marad, akkor nem lesz pályánk se, tehát mindenféleképpen azt javaslom a bizottságnak, hogy 
támogassuk az elképzelést, és a saját erőnkkel, amit lehet, mindent tegyünk meg ahhoz, hogy 
a források rendelkezésre álljanak. 

Szavazás 

Aki ezzel egyetért, emelje föl a kezét. (Szavazás.) Támogatjuk és köszönjük szépen a 
prezentációt elnök úrnak és helyettes asszonynak. 

 
GYULAY ZSOLT (Hungaroring Sport Zrt.) Köszönjük szépen. 

Tájékoztató a tao-ellenőrzés tapasztalatairól 
ELNÖK: Áttérünk második napirendi pontunkra, mely a társasági adó ellenőrzésének 

tapasztalatairól szól. Az öt sportág képviselőit meghívtuk, és ha jól látom, itt van mindenki. A 
Sportállamtitkárságot nem látom. Nincs itt mindenki, lehet, hogy nem fértek be. Jó, akkor 
hívjuk már be az előadókat. (Rövid szünet.)  

Tisztelettel köszöntöm Szekeres Pál államtitkár urat, Czene Attila főigazgató urat, 
Bardóczy Gábor igazgató urat, a sportágak képviselőit. Közöttünk van dr. Gudra Tamás 
gazdasági igazgató a labdarúgástól, Sterbenz Tamás főtitkár úr és Bodnár Péter igazgató úr a 
kosárlabdától. Kovács Zoltán főtitkár úr a jégkorong szövetségtől, Lukács Zsuzsanna főtitkár 
a kézilabdától és Nemcsik Balázs főtitkár a vízilabda szövetségtől. 

A napirend a társasági adóról szól annak tapasztalatairól. Minden bizottsági ülésen 
szóba kerül valamilyen szinten a társasági adó. Szilágyi úr biztos meg fogja kérdezni, jogosan 
egyébként, az Újpest fejlesztését, hogy hogyan, miképpen állunk, de erre tényleg komolyan 
kérem, hogy majd külön válaszoljon. (Szilágyi György: Nem hallom, elnök úr. Én süket 
vagyok, azért biztos. Köszönöm szépen.) Én meg motyogok. Ez egyszerűen borzasztó. 
(Derültség.) Akkor kezdem elölről, köszöntöm Szekeres Pál államtitkár urat, nem mondom 
végig (Derültség.)  

Nyilván mindenki pontosan tudja, hogy ez a napirend mennyire fontos, hiszen egy olyan 
sporttörténelmi dologról van szó, amelyet ez az ország még sosem lépett meg, hogy az öt 
látványsportágát olyan forrásokhoz juttatja, amelyekhez a saját erejét, illetve saját 
kapcsolatrendszerét mozgatva tud hozzájutni. Nem kis pénzről van szó, ennek felhasználása 
nagyon nagy felelősség, hiszen ezzel el is kell számolni a végén, ha más nem, a sportágak 
eredményes működésével.  

Ezért aztán kérném államtitkár urat és igazgató urat, főigazgató urat, hogy mondják el, 
mit tapasztaltak, hogy tapasztaltak a társasági adóról. Utána pedig a sportágak néhány 
mondatban elmondják a saját tapasztalataikat. (Szilágyi György: Csak az Újpestet nem 
értettem.) Hát akkor mégse süket képviselő úr. (Derültség.) Vagy én se motyogok, meg 
vagyok nyugodva. Aggódtam, hogy tényleg motyogok. Az Újpestről tényleg úgy volt, hogy 
képviselő úr mindig fölvetette az újpesti fejlesztést, hogy miért nem valósul meg, ezt 
szerettem volna megerősíteni, együttérezve képviselő úrral.  

Átadnám a szót Szekeres államtitkár úrnak. 
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Szekeres Pál helyettes államtitkár (EMMI) tájékoztatója 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
A prezentációt Bardóczy igazgató úr fogja tartani, ő készítette el ezt a mindenre 

kiterjedő anyagot, és természetesen főigazgató úr is és a sportszövetségek megjelent 
képviselői is válaszolnak a kérdésre. De mint aki 1976-88-ig az újpesti Dózsában vívtam, 
utánanéztünk, és az ügye mind az egyesületnek, mind az UTE-nak aláírásra került az NGM-
ben is, illetve nálunk is. Tehát az is rendben van, az 528 milliós, illetve a stadionfejlesztési 
projekt, azt pedig maga az egyesület fékezte be, hiszen bizonyos dolgokat nem tudott 
mellékelni, elindult úgy is. Meg tudom nyugtatni képviselő urat, hogy a Dózsának az ügye, az 
UTE ügye rendben van, és a kollégák követik, és hogy ha ezzel kapcsolatban még van 
kérdése, akkor természetesen kollégáim tudnak beszélni róla. 

Úgy gondolom, hogy amiről beszélünk, az egy nagyon komoly sikertörténet, hiszen egy 
olyan elképzelés valósult meg, ami az Európai Unióban eddig nem volt. Nagyon izgalmas volt 
az eleje, hiszen a kezdetektől mind a hárman benne voltunk ennek az előkészítésében, és nagy 
öröm látni, hogy a program működik. Jönnek támogatók, működnek a programok, nagyon sok 
pályázat van, és úgy gondolom, hogy ez egy sikertörténet. Különös tekintettel arra, hogy itt 
civil embereket, civil szervezeteket támogatnak vállalkozók, és ezeket a döntéseket a sportági 
szakszövetségek teszik meg, és a Nemzeti Sport Intézet ellenőrzi, illetve az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma és a Nemzetgazdasági Minisztérium nagyobb összegű 
támogatásoknál vétójoggal rendelkezik.  

Úgyhogy ez egy jó rendszer, de természetesen amennyiben javítani kell, akkor ezt meg 
fogjuk tenni, és vannak távlati terveink is, amiről Bardóczy igazgató úr be fog számolni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyit hadd tegyek hozzá, hogy 25-kor abba fogjuk 

hagyni a tárgyalást, illetve felfüggesztjük, majd folytatjuk utána tovább a szavazások után. 
Bent a Parlamentben fogjuk ezt megtenni a főemelet 64-es teremben, hogy ne kelljen 
visszajönni. Most mindenkinek mondom, hogy menet közben megállunk, és majd folytatjuk 
tovább a kérdést. (Jelzésre:) Alelnök úr. 

 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Elnök úr, arra kérem, hogy ne csicskáztasson minket. 

Minden héten… 
 
ELNÖK: Ez a kifejezés lehet, hogy önöknél rendben van. (Zakó László: Nem, ez teljesen 

helyénvaló.) A süketeknél esetleg, vagy a Jobbiknál, de a csicskáztatást itt nem használjuk a 
bizottsági ülésen. Próbálja meg valami másfajta kifejezéssel helyettesíteni. 

 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Elnök úr, az a magatartásforma, amit hétről hétre tanúsít 

velünk szemben, az már ezzel mérhető. Engedtessék meg, minden bizottság tud plenáris 
napokon kívül ülésezni, ezt minden héten szóvá teszem. Most hirtelen reggel 8-kor kellett 
bizottsági ülést tartani, az embernek van terve, beosztása. Én is a Parlamentben lennék 
szívesen, de itt vagyok, mert számomra ez fontos. Önöknek hogyha most kötelező jelenlét van 
és szavazni kell, akkor érdekes módon meg tudják oldani, hogy akárhova tologatják a 
bizottsági ülést. Kérem, ezt ne tegye velünk, tegyük egy szerdai, csütörtöki, akármilyen 
napokra a bizottsági ülést, ennek ez a rendje és módja. A frakcióm vezetését megkértem, 
Kövér házelnök úrnál járjanak el ez ügyben, mert ez hosszú távon, megismétlem, tarthatatlan. 
Most pedig közli velünk, hogy hol folytatjuk, mikor folytatjuk, felfüggesztjük. Nálunk ez így 
nem szokás, ne haragudjon. 

 
ELNÖK: A Házszabályban van egy rendelkezés, az 56. §, tárgyalási szünetet 

rendelhetek el, ezzel éltem. (Jelzésre:) Szilágyi úr. 
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SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Elnök úr, végül is a legnagyobb 
problémám az, hogy egy nagyon fontos kérdést tárgyalunk jelen pillanatban (Elnök: És 
folytatjuk is.), a sport szempontjából egy kardinális kérdést, a tao-kérdést. A probléma ott 
vetődik fel, és képviselőtársam is erre próbált rámutatni, hogy most elrendel egy szünetet, de 
körülbelül 10 órától az ország számára az egyik legfontosabb kérdés jelen pillanatban az 
ország helyzetéről, a cigány-magyar együttélést tárgyalja a parlament. Mi képviselők mind a 
kettőn, tehát mint sportbizottsági tagok, nagyon szeretnénk részt venni a tao-tárgyaláson, mint 
országgyűlési képviselő, akit beküldtek az állampolgárok, kötelességem részt venni egy ilyen 
fontos kérdés tárgyalásánál, ami a cigány-magyar együttélést tárgyalja. Sajnos jelen 
pillanatban ezzel a döntéssel, hogy egyidejűleg van a sportbizottság ülése és a parlament, 
döntés helyzetbe kerültünk, én azt szeretném bejelenteni a jegyzőkönyv számára is, hogy 
bármennyire fontosnak tartom, tehát nehogy később ez a vád érjen minket, a tao-törvénynek a 
tárgyalását, országgyűlési képviselőként kötelességem a parlamentben jelen lenni. 
Amennyiben szünetet fog elrendelni, a folytatásra a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
képviselői nem tudnak eljönni, nem fognak eljönni, a parlamentben lesz a helyünk, és ott is 
leszünk. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Háromnegyed 4-ig tart a vita, sok mindent meg lehet oldani addig. 

Tehát a főemelet 64-es tárgyalóban folytatjuk onnan, amikor itt befejezzük a bizottsági ülést. 
Bardóczy úr. 
 

Bardóczy Gábor szóbeli tájékoztatója 
BARDÓCZY GÁBOR (Nemzeti Sport Intézet): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! 
A tájékoztatónak elsősorban az a célja, hogy a 2011-12-es első támogatási időszak 

tapasztalatait ismertesse önökkel, a bizottsággal, illetve magának a sportnak a szereplőivel. 
Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy 2011 júliusában lépett hatályba az az adócsomag, 
illetve az a sport támogatásával kapcsolatos törvénymódosító pakk, amelynek része volt a 
látvány-csapatsportágakat támogató adócsomag is, amelynek következtében 2011. szeptember 
15-én lehetett először kérelmeket benyújtani az öt látvány-csapatsportágnak, illetve az öt 
szövetségnek és a Magyar Olimpiai Bizottságnak. 

Azzal is tisztában voltunk, amikor megalkotásra került a jogszabály, és elfogadásra 
került a jogszabály, hogy a korábbi évek tapasztalatai alapján nagyságrendileg a 
magyarországi vállalkozások egy 7,5 és 11 milliárd forint közötti támogatást biztosítottak a 
magyar sport számára a civil oldalra, illetve a vállalkozások önkéntesen ekkora nagyságrendű 
szponzorációs pénzt nyújtottak a sport számára. Ebbe beleértve nemcsak a látvány-
csapatsportokat, hanem az összes sportot. Most elmondható, hogy 2011. évben összesen 2618 
adózó, tehát 2618 vállalkozás több mint 25,6 milliárd forint értékben nyújtott támogatást a 
tao-rendszeren keresztül ezen öt látvány-csapatsportágban, és ebben még nincsen benne az 
összes többi sportágat érintő szponzorációs kérdés. 

Magának a konstrukciónak a lényege az, hogy az öt érintett látvány-csapatsportág 
szövetsége, illetve a Magyar Olimpiai Bizottság, valamint az érintett sportszervezetek 
lehetőséget kaptak arra, hogy az utánpótlás-nevelés területén, a létesítményfejlesztés területén 
olyan fejlesztéseket hajtsanak végre, ami az elmúlt 20 évben nem történt meg a magyar 
sportban. Az első év tapasztalatai nagyjából azok, hogy amiről az elmúlt 20 évben hallottunk, 
és amiről olvastunk folyamatosan, hogy hol és mikor zártak be pályákat, milyen egyesületek, 
milyen sportszervezetek szűntek meg, ezeket sikerült megállítani. Elindultak 
létesítményfejlesztési programok, elindultak pályaépítési programok. Elindultak különböző 
grundprogramok, amelynek keretében több mint 100 olyan létesítmény újult meg, illetve 
kezdődött meg a megújulása, ami az elmúlt időszakban nem volt.  
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Összességében az öt sportágban 1550 darab sportszervezet nyújtott be támogatási 
igényt. Az 1550 darab sportszervezet nagyságrendileg 45 milliárd forintnyi támogatási 
lehetőséget kapott az érintett öt szövetségtől, illetve a Nemzeti Sport Intézettől, illetve a 
Magyar államtól. A 45 milliárd forinthoz mintegy 12 milliárd forintnyi önerő volt az, amit 
szükséges volt hozzárakni, és így összességében az mondható el, hogy a magyar sportnak az 
öt látvány-csapatsportága összességében mintegy 57 milliárd forintnyi lehetőséget kapott arra, 
hogy a 2011-12-es támogatási időszakban bajnoki szezonban ilyen forrásokhoz jusson. 

A legutóbbi statisztikáik alapján, nyilván majd az elszámolások ellenőrzésének a 
lezárásával lehet ezt pontosan megmondani, de az mondható, hogy az 1550 sportszervezetből 
nagyságrendileg egy 1321 néhány sportszervezet az, aki ténylegesen tudott élni ezzel a 
kedvezménnyel, ezzel a fejlesztési lehetőséggel, és mintegy 33,5 milliárd forint az, ami az öt 
látvány-csapatsportágban ebben az 1321 néhány sportszervezetben ténylegesen lehívásra 
került. Tehát 33,5 milliárd forint az, amit el tudtak költeni a sportszervezetek.  

Magyarországon nagyságrendileg 3150 település van, ebből 744 település az, amely 
érintett a látvány-csapatsportágakban, itt legnagyobb arányban a labdarúgás jelentkezett az 
elmúlt időszakban. 714 településről érkezett a labdarúgás sportágban pályázati kérelem, 153 a 
kézilabdában, 66 a kosárlabdában, 34 a vízilabdában, és 19 a jégkorong sportágakban.  

Nagyon érdekes az is, hogy mennyire tudtak élni a sportágak az adott támogatási 
lehetőségekkel. Elmondható az, hogy a jégkorong sportág az, amelyik a legjobban tudott élni 
a számára felkínált lehetőséggel, hiszen a jóváhagyott támogatási programok 97 százalékában 
tudott lehívni támogatást. A vízilabda sportág 84 százalékban, a kosárlabda sportág 78 
százalékban, a kézilabda sportág 74 százalékban, a labdarúgás pedig 72 százalékban tudott 
támogatást lehívni. Ez azt jelenti összességében, hogy a felkínált lehetőséggel, tehát a 
jóváhagyott támogatási programokkal összességében az öt sportág 74,6 százalékban tudott 
élni és realizálódott az ő részükre az a támogatási lehetőség, amit a jóváhagyott szervezetek 
végeztek. 

Folyamatosan azt hallhattuk, hogy mekkora összegek mennek ki a magyar sportba. Úgy 
gondolom, azt is meg kell nézni, hogy ennek milyen hatásai vannak a költségvetésnek a másik 
oldalán, tehát milyen egyenlegjavító hatásai vannak. A 2012-es költségvetési évben a 
Nemzetgazdasági Minisztérium számításai alapján 8,6 milliárd forint pozitív egyenlegjavító 
hatása van ennek a 33,5 milliárd forintnak, ami kiáramlik a sportba, ami elsősorban az szja-
ból, a járulékokból, az áfatartalmakból áramlik vissza a költségvetésbe. 

Természetesen tisztában vagyunk azzal is, hogy első konstrukció révén azért számos 
olyan apróságot kell még a helyére tenni, ami a következő 2013-as pályázat kapcsán, kérelem, 
kapcsán meg kell, hogy majd valósuljon. Éppen ezért elkezdtünk azon is gondolkozni, hogy 
mik azok a jövőbe mutató tervek, mik azok a dolgok, amiket szeretnénk megvalósítani. 

Az egyik ilyen mindenképpen fontos kezelendő a létesítményfejlesztés kérdése. A 
létesítményfejlesztéseken látszik, hogy Magyarországon a rendkívüli létesítményhelyzet miatt 
a legnagyobb igény ebből érkezett. Ezért elkezdődött a gondolkozás a bizottsággal, az 
államtitkársággal és az érintett öt szövetséggel, hogy hogyan lehetne a 
létesítményfejlesztéseket összhangba hozni mind a mindennapos testnevelés kérdésével, 
hiszen tudjuk, hogy több mint 400 tornaterem nincs, a mindennapos testnevelésre, nem áll 
rendelkezésre mind pediglen a sportági igények kielégítésére. 

Továbbiakban kiemelt cél az is, hogy a 14 sportág, illetve a 14 sportág, aki 10-15 
milliárd forint fejlesztési lehetőséget kap, szintén összhangba kerüljön a tao-támogatásokkal, 
hiszen ott is vannak teremsportágak, itt is vannak teremsportágak, ott is vannak vizes 
sportágak, itt is vannak vizes sportágak. Érdemes megvizsgálni annak a lehetőségét, és az 
államtitkársággal jelenleg is tudomásom szerint pont ezzel kapcsolatos munkaértekezlet van, 
ahol azt vizsgálják kollegáink, hogy hogyan lehet a 14 sportágat ezzel az öt látvány-
csapatsportággal közös fejlesztésbe terelni, hogy minden forint megfelelő helyre kerüljön. 

Nagyon fontos cél az is, hogy a magyarországi kis- és középvállalkozásokat próbáljuk 
meg erősíteni ebben a rendszerben. Látható, hogy 33,5 milliárd forint kerül ki a magyar 
sportba, amelyek jelentős része sportfelszerelésekre, sporteszközökre, vagy akár 
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létesítményfejlesztésre kerül elköltésre. És rengeteg olyan magyar kis- és középvállalkozás 
van, akik ugyanazt a minőséget tudják produkálni, mint bármelyik külföldi partnerük. Illetve 
hát maguk a kivitelezők, akik a létesítményberuházásokat végzik, szintén elérendő cél, hogy 
minden esetben, vagy amennyire csak lehetséges, magyarországi vállalkozások legyenek. 

Az elszámolásokkal kapcsolatosan: 1550 sportszervezetből nagyságrendileg 1321 jutott 
támogatáshoz. Most már mi, a Nemzeti Sport Intézet eljutott oda, hogy 1100 sportszervezet 
elszámolását megvizsgálta. Magában az ellenőrzés mechanizmusában több mint 1200 
sportszervezetet látogattunk meg a helyszínén, a településén, a székhelyén, és vizsgáltuk meg, 
hogy ténylegesen mire költik el a tao-forrásokat, jelenleg pediglen a számviteli elszámolás, 
részletes, tételes számviteli elszámolás zajlik. 

Nagyságrendileg a tapasztalatunk az, hogy az elszámolások 60 százaléka teljes 
mértékben rendben van. Körülbelül 30 százalékában vannak kisebb-nagyobb hiányosságok, 
amik pótolhatók adminisztratív okokból elsősorban, és körülbelül 10 százalék az, ahol 
kollégáinknak meg kell dolgozni azért, hogy az elszámolásokat megnézzék, és elég komolyan 
oda kell figyelni arra, hogy az ott lehetséges visszaéléseket tudja kezelni a Nemzeti Sport 
Intézet. 

A látvány-csapatsportágak támogatásával kapcsolatosan ki kell emelni még azt, hogy 
nagyságrendileg az öt látvány-csapatsportág az igazolt sportolói szám tekintetében a 
bevezetés óta több mint 15 százalékos növekedést ért el, ami kimondottan és most már 
kimutathatóan, a ’12-13-as bajnoki szezonra a tao-nak a következménye. Én úgy gondolom, 
hogy a későbbiekben a szám még tovább növekszik, és elérhetővé válhat, vagy elkezdődhet az 
a folyamat, amiről a korábbiakban is beszéltünk akár bizottsági ülésen, akár máshol is, 
konferenciákon, előadásokon, hogy a lakosság, akinek a 9 százaléka mozog, az hosszú távon 
elérje az európai uniós átlagot, és elérje a 25 százalékot a rendszeres testmozgásban részt vevő 
magyar emberek száma. Természetesen amennyiben kérdés van, akkor megpróbálunk 
válaszolni. 

Köszönöm szépen, ennyi kiegészítést kívántam tenni. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor kérném a sportágakat, néhány mondatban egészítsék 

ki igazgató úr gondolatait. Labdarúgással kezdjük, de akkor üljenek ki ide, legyenek szívesek, 
mind az öten vagy hatan, nem tudom, hányan vannak. A többiek is üljenek le nyugodtan. 

A sportszövetségek képviselőinek beszámolói 
DR. GUDRA TAMÁS (Magyar Labdarúgó Szövetség): Köszönöm szépen. Mi azt 

hiszem, egy viszonylag hosszú, terjedelmes anyagot készítettünk, tehát ebben nagyjából 
minden benne van, és igyekeztem úgy felépíteni, hogy áttekinthető legyen logikájában is a 
folyamat.  

Én annyit mondanék azon túl, hogy természetesen minden kérdésre igyekszem 
válaszolni, hogy már az első év tapasztalatai is azt mutatják, hogy mindenképpen egy sikeres 
történet lehet ez a tao. Azért fogalmazok így, hogy lehet, mert ahogy igazgató úr is elmondta, 
azért természetesen, mint ahogy minden újonnan induló dolog, azért itt is vannak olyan 
nehézségek, gyengeségek, amiken még dolgozni kell. Mi azon vagyunk folyamatosan, az 
NSI-vel egy állandó párbeszédben állunk, és folyamatosan segítjük egymás munkáját, illetve 
nemcsak az NSI-vel, hanem a jogszabályalkotó minisztériummal is. Számos jogszabály-
módosítási javaslatot nyújtottunk be, illetve folytattunk ezekről egyeztetést. Nagyon sok 
módosítás már a mi kezdeményezésünkre történt meg, vagy van olyan stádiumban, ami 
bízunk benne, hogy változni fog. Illetve az ellenőrzésnél is nagyon fontos az együttműködés, 
hiszen egy ilyen folyamat, amikor elválik a jóváhagyást végző hatóság, hiszen itt az öt 
szövetség közigazgatási eljárást folytató hatóságként működik, ami egyébként egy új dolog 
minden sportági szakszövetségnek, és ez új képességeket és új feladatokat jelent valamennyi 
szövetségnek. Itt mi úgy működünk, mint a pályázatok elfogadását végző hatóság, 
ugyanakkor a felhasználás ellenőrzését pedig egy másik szervezet végzi. Tehát ezért nagyon 
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fontos az, hogy köztünk olyan összhang legyen, és átadjuk egymásnak a tapasztalatainkat, 
aminek a segítségével ez jobb lehet. 

Mi is azt tapasztaltuk, hogy azért döntő többségében megértették a sportegyesületek, a 
futballban dolgozó sportegyesületek, hogy itt nagy lehetőséghez jutott a sportág, de ezzel 
akkor lehet élni, hogy ha a megfelelő eszközöket alkalmazzák. Tehát az, ami az elmúlt 
időszakban jellemző volt a sportban, és ezen belül is különösen ebben a legnépszerűbb 
sportágban, a labdarúgásban jellemző volt a szürkegazdaság, az ilyen határmezsgyén mozgás, 
hogy finoman fogalmazzak, az ügyeskedés. Az azért látszik, hogy itt most már nem működik, 
tehát valamit nyújtani is kell azért, hogy ilyen lehetőséget kapnak.  

Mi úgy kezdtünk hozzá eleve, hogy egy nagyobb fokú, hogy így fogalmazzak, 
szigorúsággal léptünk fel. Kvázi már most „megfenyegettük” a sportegyesületeket, hogy 
megkapják a lehetőséget, de mi nagyon komolyan fogjuk ezt ellenőrizni, és nagyon komoly 
mechanizmusokat dolgozunk ki annak érdekében, hogy ezek a pénzek hatékonyan legyenek 
fölhasználva. A jogszabályban foglalt szabályokhoz mérten mi egy még szigorúbb rendszert 
dolgoztunk ki eleve a jóváhagyás folyamatában is, ezért is van az, hogy a beadott igényekhez 
képest viszonylag alacsony százalékában van a jóváhagyott pályázatok száma. Illetve azt kell, 
hogy mondjam, hogy a legtöbb pályázat esetében, amit el is fogadtunk, egy jelentős 
költségcsökkentéssel fogadtuk csak el. És ez egy újdonság volt talán az első évben, most már 
nem annyira, a szereplőknek, hogy amikor beadnak egy költségvetést, akkor azt mi nem 
egyszerűen elfogadjuk vagy nem fogadjuk el, hanem műszaki szakértők bevonásával, illetve 
sportszakértők bevonásával nagyon komolyan kielemezzük az abban foglalt tartalmat. És 
általában a legtöbb esetben azt mondhatom, amit már mondtam is, hogy csak jelentős 
költségcsökkentéssel fogadtunk el pályázatokat, és efelé fogunk haladni ezt követően is. 

Illetve van egy másik nagyon fontos szempont a jogszabályban, hogy a szövetség azt is 
megvizsgálja, hogy sportszakmai szempontból mennyire illeszkedik a benyújtott pályázat a 
sportági stratégiához. Mi ezt is elég komolyan vizsgáljuk, az elnökségünk többször állított 
össze alapelveket ennek az érvényesítésére, és ezt is igyekszünk a konkrét döntések folyamán 
figyelembe venni. 

Tehát én azt mondhatom még egyszer, hogy hasznosnak gondoljuk nagyon a tao-
támogatás lehetőségét, nagyon sok tennivaló van még abban a tekintetben, hogy ha ez 
hosszabb távon fennmarad, amiben nagyon bízunk, akkor még hatékonyabban működjön, és 
összességében azt gondolom, hogy ha ez hosszabb távon működik, az biztos, hogy segíti a 
sportágban a még tisztább viszonyok megteremtését. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kosárlabda. 
 
STERBENZ TAMÁS (Magyar Kosárlabda Szövetség): Tisztelt Bizottság! Mielőtt az 

ellenőrzésre rátérnék, szerintem az ösztönzést legalább annyira hangsúlyosan kell kezelnünk, 
hiszen az ellenőrzés, már ahogy itt előttünk is hallottuk, óriási erőket követel mindegyik 
szövetségtől, de mindig csak utána tudunk szaladni, hogy az érintett sportszervezetekben 
milyen munka folyik. Legalább olyan fontos, hogy arra ösztönözzük, olyan minőségű 
munkára az edzőket, sportszakembereket, amivel a magyar sport javulni fog. 

Az ellenőrzésnek nagyobb része bürokratikus ellenőrzés, azt a felhasznált pénzt 
követjük, amit jóváhagyott a szövetség, illetve próbáljuk meg azokat az edzéseket, azokat a 
versenyeket ellenőrizni, amik voltak. Bürokratikus eszközökkel ez nem biztos, hogy menni 
fog, hiszen mindig lépéshátrányban leszünk. A kosárlabda szövetség bevezette azokat az 
irányelveket, amiket az edzői fizetéseknél alkalmaz. Bevezettük azt az elektronikus 
edzéstervezést, amit előre fel kell tölteniük az edzőknek, de azt hiszem, hogy ezzel 
önmagában még nem fog javulni a kosárlabdázásunk. 

Legalább annyira fontos a szakmai ellenőrzés, itt két szintet vezettünk be. Egyrészt a 
kiemelt klubokat, az akadémiákat, ahol a válogatott gyerekeket nevelik, ezeket korábbi 
szövetségi kapitányok, illetve nagyon nagy tapasztalatú edzők végzik. És a másik kategória, 
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ami körülbelül 200-as nagyságrendű sportszervezet, azt a megyei utánpótlás-referensi 
rendszer edzések látogatásával egy picit az adminisztratív oldal erősítésével végzi. 

A harmadik, talán az ellenőrzésben a legfontosabb az igazi teljesítményellenőrzés a 
versenysportban, különösen az öt látványsportban, hiszen ezek relatív teljesítmények. Akár a 
kosárlabda, akár bármely csapatsport minőségjavulását csak akkor tudjuk észrevenni, hogyha 
a külföldi jobb ellenfelek ellen jobb eredményeket érünk el. Magyar bajnok akkor is lesz, 
hogy ha csak éppen leszorítjuk a másikat. Ebben, azt hiszem, hogy elindult a fejlődés. Két A 
csoportos csapata van ismét végre a magyar utánpótlás-válogatottaknak, de azt hiszem, hogy 
az igazi ellenőrzésnek ennek kell lenni, hogy a nemzetközi eredményességünk javul. 

A fejlesztésekről hadd mondjak három adatot. Az egyik, hogy a sportolói létszám 
örömtelien bővül. Ebben a rövid időszakban 10 ezerrel több regisztrált kosárlabdázó van. 
Beindítottunk a versenyrendszerünkbe olyan elemeket, amik, azt hiszem, hogy egyedülállóak 
Magyarországon, talán Európában is, egy önálló egyetemi bajnokságot a férfiaknál és a 
nőknél is. És a leglátványosabb javulás az egységes versenyrendszer miatt az utánpótlás-
csapatok számában van. Ez 250-ről 650-ra nőtt az utánpótlás-csapatok száma. Azt hiszem, ez 
hosszú távon meg fogja hozni a hatását. 

Végezetül hadd beszéljek néhány szót a veszélyekről, azt hiszem, a prezentáció végén is 
ezek találhatóak. Én három nagy veszélyt látok az utóbbi év tapasztalata alapján. Az egyik, 
hogy ezek a pluszforrások nem mindig pluszforrások, hanem inkább helyettesítő és kiszorító 
hatást érnek el. Azokat a marketingbevételeket sajnos nagyon sokszor csak pótolják, amik 
korábban megvoltak. Tehát nem egy nettó növekedésről beszélünk. Óriási erőket kell 
mozgósítani, hogy azt az átszivárgást, ami más célokra, profi kosárlabdára, fizetésekre nagyon 
nagy csábítás, ezt megakadályozzuk. És ahhoz a teljesítményhez való kötéshez, amiről 
beszéltem, hogy az ellenőrzés az ösztönzés nélkül nagyon keveset ér. 

Az utolsó nagy veszély, amit én érzek, az a bizonytalanság következménye. Az a kérdés, 
az a bizonytalanság, ami minden évben, most már másodszorra előfordult, hogy mi az a tao-
keret, amit akár az egyik szövetség felhasználhat, akár az öt szövetség összesen az NSI 
közreműködésével, az picit azt a magatartást erősíti mindenkiben, azt hiszem, teljesen 
racionálisan, hogy rövid távon gondolkodjon. A lehető legrövidebben minden évben a 
maximális pénzt hívja le, és ne arra törekedjen, hogy hosszú távú szakmai fejlesztéseket 
valósítson meg. 

Az a puha költségvetési korlát is, amikor nem mondjuk meg, hogy mennyi egy 
szövetségnek az a keret, amivel fel tudja tölteni a saját programjait, egy picit inkább a 
teljesítmény helyett az alkut, a tárgyalást hozza vissza a középpontba. Szerintem a magyar 
sportnak nem ezt kellene követnie, talán ez inkább a múlt. Inkább jobb lenne a hatékonyság 
felé és a racionális gazdálkodás felé ösztökélni minden benne lévő szereplőt. Teljesen 
egyetértek az előttem szólóval, hogy nagyon fontos lehetőség és kitörési pont lehet mindegyik 
sportágunknak, de ezeket a pontokat azt hiszem, hogy kellő struktúrában is változtatni kell. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kézilabda. 
 
LUKÁCS ZSUZSANNA (Magyar Kézilabda Szövetség): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! 
Én is üdvözlök mindenkit, és köszönjük szépen a lehetőséget. Alapvetően én készültem 

ugyan egy rövid prezentációval, de most részben logisztikai okok miatt, részben meg az 
időhiányra tekintettel megkímélem ettől a bizottságot. 

Azt gondolom, hogy az előzetesen megküldött anyagból azért nagyjából látszik, hogy 
milyen irányba halad a kézilabda. Gyakorlatilag bármilyen számot tekintünk a tao-nak a 
2011-12-es támogatási időszakában akár a beérkezett pályázatok, akár a kérelmek számát, 
akár az igényelt vagy jóváhagyott összes támogatás mennyiségét, akár a kiadott támogatási 
igazolások összegét, akkor látható, hogy a kézilabda az öt látvány-csapatsportágban a futball 
után gyakorlatilag a második legnagyobb sportág. Ennek megfelelően érezzük a felelősségét 
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is, és megpróbáljuk úgy irányítani ezeknek az összegeknek a felhasználását, hogy az minden 
tekintetben a magyar sport és a magyar kézilabda érdekeit szolgálja hosszú távon is, és 
véleményem szerint ebben van a dolog lényege, hogy hosszú távon. Tehát ahogy előttem 
főtitkár úr is mondta, ennek egy pluszforrásnak kell lennie, ami megteremti a lehetőséget arra 
is, hogy ha egyszer nem lesz tao, akkor hogyan megyünk tovább ebben a konstrukcióban. 

Itt nagyon nagy a felelősségünk, azt gondolom, hogy mind az öt sportág egymással is 
egyeztessen, illetve ahogy korábban igazgató úrnak a beszámolójában is elhangzott, akár a 15 
másik sportággal is, vagy 14, nem tudom pontosan, akik extra támogatást fognak kapni. 
Hiszen nagyon sok olyan közös pont van, amiket megtalálva és kihasználva, a 
leghatékonyabban lehet ezeket az állami forrásokat felhasználni. 

Mi próbálunk annak ellenére, hogy jogszabály szerint a szövetségeknek nem hatáskörük 
ezeknek az összegeknek a felhasználásának az ellenőrzése, hiszen a pénzügyi ellenőrzést a 
Nemzeti Sport Intézet végzi. Próbálunk ennek ellenére azért természetesen mi is, az 
egyesületek, illetve a sportszervezetek felé végrehajtani. Ennek keretében mi is kérünk be 
szakmai, illetve pénzügyi beszámolókat is az egyesületek legnagyobb bánatára, hiszen 
teljesen fel vannak háborodva, hogy miért kell nekik a kézilabda szövetség felé is beszámolni. 
Azt gondolom, hogy ha mi felelősséggel szeretnénk ezzel a lehetőséggel bánni, akkor ez 
nemcsak fontos feladatunk, de kötelességünk is.  

Ennek keretében ahogy kiküldtük ezeket és elkezdtük ellenőrizni, nem jutottunk még a 
végére, de nagyjából látható, hogy a kiosztott anyagban szereplő térképek, diagrammok, 
statisztikák is már ennek az eredményei, amikből azt gondolom, hogy hosszú távon lehet 
következtetéseket levonni, hogy a kézilabdának milyen irányban kellene fejlődnie, hogyan 
kellene fejlődnie. Úgyhogy ennek megfelelően próbáljuk majd a későbbiekben is a döntéseket 
meghozni, és vizsgálni a különböző sportszervezeteknek a sportfejlesztési programját, hogy 
hogyan fér össze, hogyan igazodik a Magyar Kézilabda Szövetségnek a sportágfejlesztési 
stratégiájához. 

Én nem is szeretném tovább húzni az időt, úgyhogy átadnám a szót, mindenekelőtt 
azonban szeretném megköszönni a képviselő uraknak a lehetőséget, és reméljük, hogy nagyon 
sokáig fennmarad még ez a rendszer, mert azt gondolom, hogy ennek az öt sportágnak ez 
gyakorlatilag a túlélését jelentette az elmúlt időszakban. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Most fel kell függesztenem az ülést, és mondanám, hogy negyed 11 és 10:20 

között a 64-es teremben, a főemelet 64-es teremben folytatjuk. Akinek nincsen belépője, az 
most legyen szíves jönni az irodába, és ott készítünk egyet. Köszönöm és folytatjuk a 
Parlamentben. 

 
(Szünet: 9.23-10.20, a bizottság az  

Országház főemelet 64. számú tanácsteremben folytatja munkáját.) 
 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Tisztelt Vendégeink!  
Folytatjuk munkánkat, kivételesen pontosan elkezdjük, negyedkor. Azért mert ilyen 

nagy teremben vagyunk, a gondolatok nem lesznek távolabb egymástól, de halljuk is egymást 
valószínű. Köszönöm jobbikos képviselőtársaimnak, hogy a plenáris ülésről jöttek a 
bizottságba, és valóban köszönöm, hiszen az ő véleményükre is komoly szükség van, hogy 
hogyan és miképpen dolgozzunk tovább a társasági adó támogatással. 

Akkor átadnám a szót a vízilabda szövetségnek, ők következnek a beszámolójukkal. 
 
NEMCSIK BALÁZS (Magyar Vízilabda Szövetség): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság!  
Köszönöm szépen, és köszönöm a figyelmet, illetve azt, hogy foglalkozunk ezzel a 

tényleg fontos témával, ami gyakorlatilag életmentő, egy mentőöv volt a sportágak számára. 
Nem kizárólag a szövetségek számára, hanem a klubok számára, amelyek ezen keresztül 
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megmenekültek attól, hogy gyakorlatilag nagyon sokan bezárják a kapukat, és ez a program, 
amely ezt megmentette, ez nagyon sok embernek a közös munkája volt. Legelsősorban azoké, 
akik ezt kitalálták, hogy valamilyen ilyen jellegű módon lehet a sportágakba komoly pénzt és 
tőkét juttatni, azok akik megalkották a hozzá kapcsolódó jogszabályokat a semmiből, hiszen 
ennek előzménye nem volt. Illetve azok, akik az ellenőrzéssel foglalkoznak az NSI-ben, 
valamint természetesen az öt sportszövetség. És az a nagyon jó hatása van ennek a 
programnak, hogy ezeket a feleket közel hozta egymáshoz, és egy olyan közös munka 
kezdődött el, amellyel nem kizárólag pénzeket lehet lehívni, hanem ezeket a pénzeket 
valamilyen módon irányítani és arról gondoskodni, hogy ezek a lehető legjobb módon 
legyenek elköltve, illetve hasznosítva. 

Nagyon sokat beszéltünk arról, illetve hallottam az előző hozzászólásokat is, hogy 
hogyan lehetne még további sportágakat bevonni. Ez nemcsak abban segít, hogy átlátható 
módon legyenek elköltve a pénzek, hanem abban is, hogy egy forintból, amit ebbe a 
programba belefektet a magyar állam, a lehető legtöbbet hozza ki a sport, és hozzák ki a 
sportágak. 

Ebben a munkában a Magyar Vízilabda Szövetség egy külön csapatot, egy irodát 
alkalmaz, aminek az a feladata, hogy a sportklubokkal közösen gondoskodjon arról, hogy 
ezek a programok, amelyeket a sportklubok elkészítenek, ezek szakmailag megfelelőek. 
Megfelelnek a jogszabályoknak, és megfelelnek annak a stratégiának, amit szeretnénk 
követni. Ez már gyakorlatilag az ellenőrzéshez nagyon szorosan kapcsolódik, hiszen a legjobb 
ellenőrzés az, ha már eredetileg is úgy vannak jóváhagyva a programok, hogy azokon már 
valamilyen kontroll van, illetve már valamilyen garanciája van annak, hogy ezek megfelelnek 
annak, amit mi mindannyian szeretnénk.  

Úgyhogy ezt a munkát nálunk egy tulajdonképpen nagy csapat végzi, méghozzá olyan 
módon, hogy az egyesületekkel egyenként minden programot megvitatnak, hogy azok 
mennyiben felelnek meg, hogy abból mit lehetne húzni, mit lehetne ésszerűsíteni, és hogy hol 
vannak azok a határok, azok a benchmarkok, amiket be kell tartani. Hiszen a szövetségeknek 
most már egy benchmark rendszerük van, ami pontosan ezt szolgálja, hogy azért ésszerűen 
legyenek ezek a támogatások fölhasználva.  

És nyilvánvalóan ehhez jön egy szigorú bírálati rendszer. Mi azért már jó előre azt 
tapasztaltuk, hogy ettől a klubok nagyon félnek, amit nagyon jól tesznek. Tehát nagyon ritka 
az, amikor azt látjuk, hogy olyan kockázatos vállalkozásokba mennének bele a sportklubok, 
amik föltűnőek lennének, amikről tudjuk, hogy nem fognak átmenni egy ellenőrzésen. 
Úgyhogy legtöbbször, amikor hiánypótlásra kell kötelezni egy egyesületet, akkor inkább 
technikai és pályázattechnikai kérdések vannak. Ritka az, amikor azt mondjuk, hogy uraim, ez 
gyakorlatilag elfogadhatatlan, vállalhatatlan, tessék azonnal átdolgozni, hiszen azt látjuk, 
hogy komolyan veszik az egyesületek is azt, hogy ezeket a programokat végül ellenőrizni 
fogják, és ezekkel a támogatásokkal el kell majd számolni. 

Most ezt az elszámolási időszakot éljük. Az NSI-től kapjuk mi is a visszajelzéseket, 
ahogy mi is próbáljuk szolgáltatni azokat az adatokat, amelyek ilyenkor szükségesek. De 
egyelőre, és ezt örömmel mondjuk, bár nyilván még korai, olyan jellegű problémákról nem 
tudunk, amelyeket az elszámolással kapcsolatban súlyosnak lehetne nevezni. 

És azért kell dolgoznunk, hogy ezt a programot úgy tudjuk fölhasználni, nyilván benne 
van ebben a bizonytalanság is. Nem tudjuk, hogy hány évre szól a program, nem ismerjük 
mindig a keretszámokat, de ettől függetlenül úgy kell megcéloznunk a saját programunkat, 
hogy ez a szövetség stratégiai céljait legteljesebben tudja kiszolgálni. Minden 
sportszövetségnél ez más, hiszen van, ahol a tömegbázis-növelés a kulcsszó, van, ahol az 
infrastruktúrafejlesztés a kulcsszó. Nálunk a vízilabdában valószínűleg ez utóbbi. Az utóbbi 
15-20 év sikereire tekintettel a vízilabda sportban nagyon sok játékos van, nagyon sok fiatal 
kezdett el pólózni. Viszont a klubok nem képesek nekik megfelelő vízfelületet biztosítani, 
hiszen egyszerűen nincs. Főleg Budapesten nagyon nehéz ez a helyzet, de más 
nagyvárosokban is az a helyzet, hogy akár a lakosság, akár a helyi úszóklub miatt a 
vízilabdacsapatoknak, illetve olyan mennyiségű játékosnak nem juthat elég infrastruktúra. És 
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erre próbáljuk meg mi fölhasználni ezt a tao-programot, hogy a lehető legtöbb 
infrastruktúraprogram el tudjon indulni, és azt a nem kis számú vízilabdázót, aki szeretne 
élsportoló lenni, ki tudjuk szolgálni vízfelülettel és edzéslehetőséggel.  

Úgyhogy azt mindenképpen meg kell találni minden sportszövetségnek, hogy az ő 
szempontjait vagy az ő stratégiai célkitűzéseiket ez a program hol tudja leginkább segíteni. A 
mienket ebben, és természetesen, ahogy ez a közös munka elkezdődött, úgy ez folytatódik, és 
a szövetségünk is megtette azokat a javaslatokat a szakállamtitkárságnak, amelyekkel lehetne 
ezen a folyamaton, a bírálati folyamaton, az ellenőrzési folyamaton vagy bármelyik részén 
technikai kérdésekben főleg korrigálni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Én is köszönöm. Jégkorong szövetség. 
 
KOVÁCS ZOLTÁN (Magyar Jégkorong Szövetség): Köszönöm, elnök úr, üdvözlöm a 

bizottságot. Azt gondolom, hogy mi maradtunk a végére a jégkorong sportággal, hiszen mi 
vagyunk a legkisebbek létszámban és csapatszámban, illetve igényelt összegben is.  

De azt gondolom, a jégkorongnak a legnehezebb a sorsa az öt sportág közül, hiszen 
nekünk van olyan létesítményünk, egy jégpálya, amely a legköltségesebb talán az uszoda 
mellett, talán az uszoda még lehet, hogy költségesebb, de a fenntartása. És talán 
létesítményben is a jégkorong áll még sajnos a mai napig is a legrosszabbul ebből az öt 
sportágból, hiszen az országban összesen 17 szabvány méretű fedett jégpálya működik. És 
hála istennek, egyre több kisebb jégpálya nyitja meg télen a kapuit. 

Talán hadd mondjak ide egy személyes részt, hogy pont szombaton lesz egy örömteli 
esemény Sátoraljaújhelyen, az önkormányzat tao-támogatás nélkül, de a későbbiekben persze 
számolnak azzal, hogy majd ők is kapnak segítséget a felszerelésekhez, egyéb költségekhez, 
de saját erőből nyitja meg a jégpályáját. Illetve Hatvanban is megnyílik egy jégpálya az 
önkormányzat előtt, mind a kettő önkormányzat saját erőből, az önkormányzat egyelőre 
mindenféle tao-s segítség nélkül fogott ebbe bele. De már megkerestek pont a héten három 
helyről, Kőszegről, Szigetszentmiklósról és Gyuláról, ez az elmúlt pár napok történése, hogy 
ők is szeretnének együttműködni és kialakítani a városban jégcsarnokot, illetve jégpályát. 

Azt gondolom, hogy a sportágnak ez a gátja, tehát fontos, hogy legyenek pályák, mert 
pálya nélkül a sportág nem űzhető. Ebben a tao nagyon nagy segítség. Fontos, hogy legyen 
védőfelszerelés, ebből az öt sportágból ez a legköltségesebb ilyen szempontból. Egyelőre 
sajnos a középosztálybeli szülők se nagyon engedhetik meg, hogy megvegyék a drága 
védőfelszerelést, mert egy gyereknek a felszerelés legalább 200 ezer forintos költséggel jár, és 
ahogy nő a gyerek, úgy növekednek ezek a költségek. 

Illetve ami még gátja a sportágnak, az országos szakemberképzés, hiszen igazából csak 
néhány városban van jelentős, komoly jégkorongiskola, illetve hagyományok. Sajnos az 
ország nagyobb részében nincsenek ilyen emberek, és valószínű ahhoz, hogy szakemberek 
ezekre a helyekre eljussanak, és a gyerekekkel elkezdjenek foglalkozni, ehhez is komoly 
költségigény van. A lakást kell biztosítani, fizetést és a többit.  

Azt gondolom, hogy a társasági adó mindháromra egy nagyon-nagyon jó lehetőség a 
jégkorongban, és ez az elmúlt évben meg is indult. Egyelőre létesítményfejlesztésben az 
elmúlt évben még jelentős lépés nem történt, talán túl rövid idő volt a nyári induláskor ahhoz, 
hogy megfelelő tervet és komoly építési tervet összerakjanak a pályázók, de a következő 
évben, 2013-ban már számolunk ilyenekkel is. 

Így is megvalósult nagyon sok öltözőnek, jégpályának a korszerűsítése, kicserélték a 
védőpalánkokat, fölújították a vizesblokkokat. Kondícionáló termeket építettek a pályák 
mellé, így biztosították az edzések előtt, után is a szükséges szerek biztosítását.  

Kialakult a mi sportágunkban is, ahogy itt említette Nemcsik Balázs kollegám a 
vízilabdában, a benchmark. Hiszen láttuk mi is azt, hogy az egyesületek nagyon elrohannak 
abba az irányba, vagy legalább is voltak erre jelek, hogy akár az edzői fizetések, akár a 
felszerelések vásárlásánál muszáj limitet beépíteni, hiszen pillanatok alatt egy 10 éves gyerek 
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egy 80 ezer forintos hokibottal fog játszani, és neki bőven elég egy 10 ezer forintos hokibot is. 
Tehát meghatároztuk ezeket is, illetve az edzői licencekhez kötöttük a fizetések limitjét is, 
illetve azt, hogy hány csapattal, hány edzésóraszámban, egy héten mennyit foglalkozik. Tehát 
ne legyen az, hogy valaki dolgozik 10-15 gyerekkel, heti két edzéssel, és fölvesz egy 100 ezer 
forintos fizetést. Tehát ezek a benchmarkok nagyon fontosak voltak, hogy létrejöttek, és azt 
gondolom, így sikerül mederben tartani ezeket is. 

Azt tudni kell, hogy nagyon drága a jégpályabérlés, 25 és 40 ezer forint között van az 
országban egy órára a jégpályabérlés. Ez korábban nem adott elég lehetőséget a gyerekeknek 
ahhoz, hogy kellő mértékben fejlődjenek. Így viszont, hogy erre van lehetőségük az 
egyesületeknek pályázni, így ez az akadály megoldódott, és most már talán minden jégpályán, 
ahol gyerekcsapatok vannak, mindenki kellő óraszámban tud edzeni, illetve nyáron 
edzőtáborozásban is részt tud venni. 

Nálunk is jelentősen nőtt a létszám. Említettem, mi egy kis sportág vagyunk, nálunk az 
1000 fő már óriási növekmény, hiszen 2200-ról 3200-ra nőtt itt az elmúlt 13-14 hónapban az 
igazolt létszám. Tavaly 120 csapatunk indult a különböző bajnokságokban, idén 142 csapat 
indult a különböző korosztályokban. Tehát ott nagy a növekmény, és elsősorban vidéken, 
elsősorban azokon a kisebb pályákon, ahol gond volt a felszerelésvásárlás, a közlekedés a 
távolságok miatt, ezek lelkesedtek be, illetve a szakemberek fizetése is nagy segítség volt. 

A szövetségünknek lehetővé vált, hogy mentoredzőt foglalkoztasson, akik felügyelik az 
egész országban az utánpótlásképzést, illetve az edzők képzésében is hatékonyan részt 
vesznek, és nagyon bízunk abban, hogy 2013-ban 5 új jégpályával gazdagodik az ország 
Debrecenben, Miskolcon, Székesfehérváron, Óbudán és Egerben van sikeres pályázat, és 
reméljük, hogy mind az 5 pálya 2013-ban meg is valósul. Itt nem kell jégpalotákra gondolni, 
ezek igazából edzőcsarnokok néhány száz ülőhellyel, illetve állóhellyel igazából az 
utánpótlásképzés lehetőségének, illetve azt gondolom, nemcsak a jégkorongnak, hanem a 
lakosságnak is ez egy nagyon jó lehetőség lesz. Hiszen például Székesfehérváron olyan nagy 
a leterheltsége a jégpályának, hogy a közönség részéről egyszerűen korcsolyázásra vagy 
iskolai korira csak korlátozottan van igény. Remélhetőleg ezek a lehetőségek is javulnak, 
lehetővé válik a mindennapos testnevelés is akár Fehérváron vagy a többi városban is. 

Úgyhogy azt gondolom, a jégkorong részéről mi nagyon hálásak vagyunk ennek a 
lehetőségnek, és nagyon bízunk benne, hogy a továbbiakban is fennmarad ez a fejlesztési 
lehetőség.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm én is. Kérdések merültek-e fel? (Jelzésre:) Hadházy képviselő úr. 

Kérdések, észrevételek a bizottság részéről 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Mindenekelőtt szeretném megköszönni a beszámolókat és a tájékoztatásokat, és 

számomra egyértelműen az a kép alakult ki, hogy a szövetségek, szakmai szervezetek ezt egy 
jó és sikeres technikának és konstrukciónak minősítik és tartják. 

Alkalmazható is, hiszen látjuk azt, hogy a 2011-12-es évben, ha jól emlékszem, akkor 
33,6 milliárd forint került felhasználásra. Ez gyakorlatilag egy friss pénz, illetve új pénz az öt 
sportág számára. 

Először arról beszélek, amit hiányolok, de gondolom, hogy a szövetségek rendelkeznek 
ezzel az információval. Arról nem hallottunk, hogy a társasági adó nyújtotta lehetőség milyen 
területi eloszlásban került felhasználásra. Magyarul vannak-e olyan országrészek, megyék, 
területrészek, térségek, ahol fajlagosan vagy létszámarányosan jóval kevesebb, kirívóan 
kevesebb forrás jutott. Ez nyilvánvaló, elsősorban a pályázatoknak, a megfogalmazott 
igényeknek köszönhető, illetve a szövetségek figyeltek-e arra, hogy azokat a térségeket 
különösen segítsék, támogassák, ahol lyukak, hiányok láthatók.  

Ez a futballra kevésbé igaz tán, hiszen az országos lefedettségűnek mondható, viszont a 
többi sportág tekintetében azért nagyon jól tudjuk, hogy vannak jelentős hiányok. Tehát 
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igazából azt a gondolatot szeretném felvetni, hogy ahol kevesebb sportegyesület, kevesebb 
létesítmény, kevesebb aktivitás látható, ott a térség szereplőivel esetleg egy külön 
együttműködést vagy kommunikációt volna célszerű kialakítani annak érdekében, hogy ők is 
iparkodjanak felzárkózni az országos átlaghoz.  

Ez az egyik része, és talán ehhez kapcsolódik az is, hogy a határon túli 
együttműködésekről szintén nem hallottunk, bár tudok arról, hogy több szövetség is kiemelten 
foglalkozik azzal, hogy a határon túli magyarlakta területekről a tehetséges fiatalokat 
megcélozzák és bevonják ebbe a körbe. 

Rendkívül fontos, és ezt örömmel hallottam, hogy a pénzügyi folyamatok tisztulása 
érzékelhető, tehát a fekete- vagy szürkegazdaságból egyre inkább a látható szférába tolódik el. 
Ez egyébként mindenkinek jót tesz, egyrészt az államnak is, hiszen azért hallhattuk, hogy 
több mint 8 milliárd forint visszaáramlik ennek következtében az államkasszába egyrészt áfa, 
másrészt a bérekhez kapcsolódó adó és egyéb bevételek révén. Nagyon jó volna, hogy ha ez a 
tisztulási folyamat tartós lenne, és a sportgazdaságot sikerülne megtisztítani ettől. A 
résztvevők sem érzik jól egyébként magukat, hogy ha zsebbe kapják a fizetséget, és ennek 
egyébként számos hátránya is van. Mert hogyha betegállományba kerülnek, vagy akár a 
nyugdíj kiszámítása következik, akkor ők ott fognak szembesülni ennek a hátrányaival. 
Addig, amíg fiatal az ember, addig ez kevésbé fontos. 

Rendkívül fontosnak tartom azt, és örömmel hallom, hogy számos létesítményfejlesztés 
indult el. Vizsgálták-e a szövetségek azt, hogy főleg az új fejlesztések, új létesítmények 
fenntarthatók lesznek-e? Ha mondjuk a társasági adó kivezetése megtörténik, vagy a társasági 
adó felosztásában újabb és újabb sportágak vesznek részt, akkor értelemszerűen kevesebb 
forrás jut egy-egy szövetségre és egy-egy sportágra, akkor az elkészült létesítmények 
fenntarthatósága biztosított-e. A fenntarthatóságot én teljes értelemben értem, tehát nemcsak 
hogy működtetjük, hanem a szükséges felújítások, karbantartási munkák folyamatos 
elvégzése biztosított-e. Illetve hogyan látják a szövetségek, hogy milyen együttműködéseket 
volna célszerű létrehozni annak érdekében, hogy egyrészt a létesítmények kihasználtsága a 
lehető legjobb legyen. Nyilvánvaló, hogy a szövetségi célok, illetve adott sportági célok 
vannak fókuszban, de például a kosárlabda és kézilabda itt összedolgozhat ebben a kérdésben, 
hiszen ugyanazt a termet tudják mind a két sportág céljára is felhasználni. 

Rendkívül fontosnak tartom az együttműködések kérdését, és erről keveset hallottunk. 
Fontosnak tartanám azt, hogy a tao-támogatás mozdítsa meg a sporttal kapcsolatos 
szereplőket, jelesül a gazdaság szereplőit értelemszerűen megszólítja. De ezen túlmenően az 
önkormányzatok mint intézményfenntartók, mint létesítmény-fenntartók, szintén fontos 
szereplői. Akkor az oktatási intézmények vezetői, dolgozói szintén, akár testnevelő tanár, akár 
a vezetésre gondolok, illetve a szülők és a szövetségek közötti együttműködést is fontosnak 
tartanám. Tehát ebben a kérdésben van-e valamilyen stratégiájuk, elgondolásuk a 
szövetségeknek, hogy hogyan lehetne ezt megalapozni, elmélyíteni és tartóssá tenni, hiszen 
azt gondolom, hogy minden szereplő fontos annak érdekében, hogy ez a folyamat, ez a felfutó 
tendencia tartós lehessen. 

Az együttműködések megalapozása céljából fontos a bérleti díjak kérdése, a 
szakemberek fizetése, tehát például a testnevelő tanárok fizetésének támogatása a tao-
rendszeren belül. Ezek rendkívül fontos tényezők. 

És nagyon fontosnak tartom a szakemberképzést, bár tudomásom szerint a tao-
támogatási rendszer ezen a területen nem nyújt megfelelő támogatást, tehát ezt lehet, hogy 
nekünk politikusoknak kell majd újragondolni, hogy az edzőképzést, szakemberképzést egy 
nagyobb intenzitással lehessen támogatni a társasági adón keresztül. 

Nagyon fontos a létszámbővülés, de az a kérdésem, hogy vannak-e olyan megoldások, 
technikák, módszerek, amelyek a minőségi javulást is tudják mérni. Mint ahogy szóba került, 
hogy a magyar bajnokságot hol az egyik, hol a másik csapat nyeri, ez önmagában a 
minőségjavulást nem méri, hanem nemzetközi összehasonlításban tudjuk ezeket a kérdéseket 
vizsgálni. 
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Van-e esetleg arról információ, hogy a szponzori támogatások az elmúlt mondjuk 3-5 
évben hogyan alakultak? Én úgy tudom, hogy jelentős csökkenés volt tapasztalható, amely 
elsősorban a gazdasági teljesítménnyel volt összefüggésben. Várható-e az, hogy a szponzori 
körök újból bekapcsolódnak ebbe a rendszerbe, illetve érzékelhető-e valamilyen keveredés a 
szponzori támogatás és a tao-támogatás között. Ezt rendkívül fontosnak tartom, hogy ne 
keveredjen össze, tehát ne úgy adja az adott vállalkozás a tao adóját gyakorlatilag, mint egy 
támogatás, hanem a sporthoz kapcsolódó extra elkötelezettséget mutassa ez a fajta 
tevékenység. 

Köszönöm szépen, én ezeket szerettem volna kérdezni, illetve elmondani. 
 
ELNÖK: Köszönjük. Más kérdés? (Jelzésre:) Szilágyi úr. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Megmondom őszintén, hogy 

nagyon nagy izgalommal vártam ezt a mai bizottsági ülést, és eddig egy kicsit csalódnom 
kellett. Hiszen az hangzik el, amit eddig is tudtunk. Tehát eddig is tudtuk azt, hogy a 
kivéreztetett magyar sportban a tao-kedvezmények lehetősége egy nagyon nagy lehetőség. Ez 
eddig is egyértelmű volt. Azt is tudtuk, hogy az öt látvány-csapatsportágnak ez kiemelt 
jelentőséggel bír, viszont azt is megbeszéltük annak idején, hogy nem tudjuk, hiszen nem 
tudtuk mi sem, hogy milyen hatásai lesznek, milyen problémákkal, milyen nehézségekkel 
találkozhatunk a gyakorlati megvalósítás terén. És én inkább erre lennék kíváncsi, tehát 
inkább a problémákra lennék kíváncsi. Az valóban érdemleges és sikeres, hogy pályák 
épülnek, hogy könnyebb az egyesületeknek mondjuk adott esetben az élete és a működése, de 
én arra lennék kíváncsi, hogy mik azok a problémák, amiket önök tapasztaltak a gyakorlat 
alapján, és amivel segíteni tudnánk. Tehát amivel még gördülékenyebbé, még egyszerűbbé 
tehetnénk a tao-pénzek felhasználását, én inkább elvileg ezekre a gyakorlati problémákra 
lennék elsődlegesen kíváncsi. 

És arról sem hallottunk semmit, hogy a tao-nak azt mondtuk, hogy egyelőre azért az öt 
látvány-csapatsportágban legyen, hogy ne aprózzuk szét a pénzt, ne szélesítsük ki, pedig erre 
többször tettünk javaslatot más sportágak felé. De a tao segítségével majd a látvány-
csapatsportágak önálló lábra tudnak állni, és akkor onnantól kezdve megvizsgálhatjuk, hogy 
esetleg más sportágakat is segítsünk. Tehát arról, hogy ezt az önálló lábra állást mennyiben 
segíti a tao-pénz hosszú távon, van-e egyáltalán ilyen hatása, és itt kapcsolódnék Hadházy 
képviselő úr előbb elmondott mondataihoz, hogy valóban nem tudjuk azt, hogy a tao-pénzek 
hatására mennyi szponzort vesztettek az egyesületek. Tehát erről jó lenne egy kimutatás, hogy 
vajon mennyien pártoltak el az egyesületektől vagy a szakági szövetségektől az addigi 
támogatók és szponzorok, és hogyha elpártoltak, és véletlenül kivezetnénk a tao-t, vagy más 
sportágak is kapnának, akkor mennyire lehetne ezt pótolni. Tehát mennyire lehet visszahozni 
ezeket a támogatásokat?  

És akkor gyakorlati példák, mert itt már szóba került az elején is az Újpest. Az Újpestet 
én úgy tekintem, mert több tao-támogatása van az Újpestnek, de ezt az egyetlenegy tao-
támogatását a tao-pénzeknek, mint az állatorvosi ló esetét, hiszen másfél éve húzódik lassan 
gyakorlati problémák miatt. Tehát nem azért, mert bármelyik fél nem szeretné, hogy a 
beruházás megvalósuljon, nem azért, mert gátolnák, hanem pontosan azért, mert vannak olyan 
gyakorlati problémák, amikről itt kellene beszélni, csak egy-két dolgot említek. 

Kértem az előző ülésen is, és az államtitkárságtól kaptam arra egy ígéretet, hogy meg 
fogják vizsgálni a 22/C. törvényt, hogy ez vajon mire érvényes. Hiszen hogyha felújítást 
végzünk egy sportlétesítményben tao-pénzből, és azt mondja ki a törvény, hogy ha van egy 
hosszú távú szerződése egy egyesületnek bérleti díjjal, de innentől kezdve meg kell változtatni 
a bérleti díjat, tehát azt mondja ki a törvény elvileg, hogy az amortizációnak és az éves 
fenntartási költségnek minimum 50 százalékát el kell érni. Hát hogyha ez egy egyesületnél 
meg fog változni, akkor nem fog tao-pénzből beruházást csinálni, mert azt mondja, hogy van 
egy hosszú távú szerződésem. És az lenne szerintem a jó, és itt elhangzott, azt hiszem, pont a 
labdarúgásnál, hogy alapelveket állítottak fel a pályáztatáshoz, és azt szeretném, hogy ha ilyen 
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alapelvek lennének a kormány részéről, vagy azt is mondhatnám, törvénymagyarázatok, amik 
egyértelművé tennék mindenki számára. Hiszen hogyha három ügyvéd megnéz egy törvényt, 
azt háromféleképpen tudja értelmezni, ez általában elfogadott tény az élet más területén is. 
Hogyha ez egyértelművé lenne téve, hogy ez ezt jelenti rátok nézve. Teljesen mást jelent a 
tao-kedvezmény akkor, hogy ha egy állami tulajdonban lévő sportlétesítményre vonatkozik, 
vagy akkor, hogy ha egy magántulajdonban lévő sportlétesítményre vonatkozik. Hiszen a 
törvényben is vannak ilyen kitételek, állami tulajdonban lévő sportlétesítményre nehéz lenne 
mondjuk jelzálogjogot terhelni, az állam részére jelzálogjogot terhelne akkor, hogy ha tao-
kedvezmény van.  

Ezeket az apróságokat kellene valóban helyrerakni, és én erre lennék kíváncsi hogy mik 
azok a dolgok, amit önök problémának látnak, mik azok a dolgok, amikben könnyebbé 
lehetne tenni mondjuk a pályáztatást, könnyebbé lehetne tenni magát a kivitelezést, a 
megvalósítást, és utána az ellenőrzést is, hogy ebben tudjon esetleg segíteni a törvényalkotás. 

Aztán amit még hallottunk, hogy 1100 vizsgálat volt eddig, és ebből én nagyon nagy 
számnak tartom egyébként azt a 40 százalékot, amivel voltak gondok. Most ez mindegy, hogy 
kisebb problémák voltak, 10 százaléknál említette az előadó, hogy nagyobb problémák voltak, 
vagy esetleg, nem mondtuk ki, de esetleg valamilyen visszaélésre utaló jelek lehettek. Én ezt 
egy nagyon nagy számnak tekintem, de lehet egyébként, hogy azért ekkora ez a szám, főleg a 
30 százaléknál, akikkel gondok voltak, mert pont ezek a dolgok hiányoztak, hogy másképp 
értelmezik, nem úgy szerzik be az iratokat, nem úgy nyújtják be az iratokat, nem úgy 
valósítják meg a kivitelezést. Ezt is lehet, hogy lejjebb lehetne csökkenteni akkor, hogy ha 
világos és egyértelmű szabályok lennének. 

Aztán még a labdarúgásnál lenne egyetlenegy kérdésem, hogy önök kapták a 
legnagyobb pénzt ebből a tao-kedvezményből az öt látvány-csapatsportág közül, hogy ha 
voltak ilyen alapelvek, akkor milyen szempontok szerint osztották szét a rendelkezésre álló 
keretet. Tehát gondolok itt mondjuk arra, hogy egy kiemelt utánpótlásbázis a felcsúti Puskás 
Akadémia, egy kimagaslóan nagy összeget kapott, 2,8 milliárd forint körüli összeget kapott, 
ami az összes egyesülethez mérten is egy hatalmas összeg, hogy ez mi alapján lett eldöntve. 
És még egyszer én azt szeretném, hogy ha hallhatnánk problémákat, tehát elmondanák 
őszintén, mi az, amiben a parlament, amiben a képviselők segíteni tudnak, amivel jobbá 
tudjuk tenni esetleg ezt a törvényt, és könnyebbé tudjuk tenni a tao-pénzek felhasználását.  

Tehát én igazából ennyit szerettem volna, valóban a segítő szándékkal, és még egyszer 
mondom, azzal egyetértettünk eddig is, mindenki tudta, hogy a tao-pénzek segítséget 
jelentenek a magyar sportnak. Csak én azt nem szeretném, hogy ha ez lenne az egyetlenegy 
megoldás, tehát hogyha úgy tekintenének akár a szövetségek, akár az egyesületek a tao-
pénzekre, hogy ebből kell élnünk. Ez akkor lenne egy működő rendszer, hogy ha lenne a tao-
pénz, de attól még az egyesületek nem dőlnének hátra, hanem megpróbálnának pénzt szerezni 
a működésükhöz. Megpróbálnának szponzorokat felhajtani, megpróbálnák megnézni, hogy 
piaci alapokon hogy tudják működtetni a különböző egyesületeket, hiszen ez akkor lehetne 
egy plusz kiegészítés, ha most a szponzori és az állami támogatásokat elvileg csak fölváltja a 
tao-pénz, akkor ugyanúgy nem nagyon fogunk előrelépni. Mindig az fogja meghatározni, 
hogy éppen tao-pénzből mennyit tud az állam nélkülözni, vagy mennyit hajlandó az állam 
belerakni a sportba. Tehát utoljára akkor gyakorlati problémákról szeretnék majd hallani a 
válaszoknál. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Kérdés még? (Nincs jelzés.) Ha nincs, én is hadd kérdezzek.  
Az egyik az, hogy az adóalap-csökkentéssel mennyire élnek a támogatók, akik a tao-

felajánlást teszik, mennyire tudnak a szövetségek élni az adóalap-csökkentés által adott akár 
szponzorációs lehetőséggel. A másik, hogy amit Sterbenz főtitkár úr mondott, ez az 
átszivárgás a kosárlabdában látszik, szerintem a többi sportágban is, hogy ki, mit és hogyan 
gondol tenni annak érdekében, hogy ne a profi sportot, hanem az utánpótlás-nevelést és az 
edzői bérezést, létesítményfejlesztést támogassa a tao valóban, ahogy erről szól. Hiszen itt a 
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veszély az, hogy ha az ellenőrzés ezt tapasztalja, abból komoly feszültségek lehetnek a 
későbbiekben. A szövetségek milyen forrásokhoz tudnak jutni, én is ismételném a kérdést, a 
tao-n kívül? Készülnek-e arra, hogy egyszer nem lesz tao, 10 év múlva, és akkor tudnak-e 
piaci alapokon működni, mert az alapja ez volt a tao-gondolatnak, hogy a piaci alapon is 
működni képes sportágakat támogassuk a társasági adóval. 

Miután egy éve megy a társasági adó, én nem gondolom, hogy minden vonatkozásban 
megvannak már a tapasztalatok. Nem gondolom, hogy le lehet szűrni minden vonatkozásban 
azt, hogy pontosan mi és hogyan történt, de azért hadd mondjam azt Szilágyi úrnak, hogy nem 
a társasági adó az egyedüli üdvözítő az országban a sportfinanszírozás területén. Ebben az 
évben 33 milliárd forint a sportfinanszírozás. Ez 2002-ben volt utoljára. 

A másik, azt gondolom, hogy nagyon komoly tétel, 15 sportág 15 milliárd forintot kap a 
költségvetésből. Ez is hozzátartozik a sportfinanszírozáshoz. Aztán a tao, aztán a 
mindennapos testnevelés finanszírozása, mert ez is pénzbe kerül, és nem beszélünk az 
önkormányzatok sportra szánt forrásairól. Közel nem arról a dolog, hogy a társasági adó a 
mindenható, arról van szó, hogy van 5 sportág, akinek a társasági adó segít. Egyébként a 
társasági adó elsősorban az utánpótlás-nevelésre kell, hogy fordítódjon, a szponzori pénzek 
pedig inkább az élsport részére húzhatók be ezeknek a sportágaknak. Tehát nem gondolom, 
hogy eddig bárki a szponzori pénzek jelentős részét az utánpótlás-nevelésre tudta fordítani, 
ezért is született a gondolat, hogy az utánpótlás-nevelést támogassa, hiszen azt nem tudták a 
sportágak rendesen és normálisan finanszírozni. Látszik is. Az öt sportágban az utánpótlás-
nevelésben őrült bajok vannak, és nemcsak a létszámban, abban most már kevesebb, hanem a 
minőségben. Gyakorlatilag a hatékony, jól képzett magyar sportolókból nincs annyi, 
amennyire szükség lenne az öt sportág bajnokságaiban. Ez volt az alapgondolat, hogy ezt 
hogyan lehet megváltoztatni, mert ha bármely sportág az öt közül a szívére teszi a kezét, nincs 
megfelelő minőségű magyar játékos az utánpótlásban, aki majd pótolhatja azokat, akik 
kiesnek most a legmagasabb szintekről. 

A következő kérdés, hogy ki hogy tapasztalta a társasági adó megszerzését, tehát hogy 
mennyire voltak a cégek partnerek. Esetleg a cégek között volt-e olyan, aki saját érdekéből 
adta a tao-t, nem pedig azért, mert egyébként is befizetné az államnak, hanem esetleg 
nemcsak szívjóságból. Nem feltétlen kell rá válaszolni, lehet, hogy ezt majd magunk közt kell 
megbeszélni, de erre is nagyon figyelni kell, mert ebből komoly veszélyek lehetnek a 
későbbiekben. 

Ennyit szerettem volna kérdezni, van-e még kérdés? És akkor aki akar, és tud, 
válaszoljon rá. Rakja föl a kezét, és kezdheti is. (Lukács Zsuzsanna jelentkezik.) Jó, akkor 
kezdi Zsuzsi hátulról, Lukács Zsuzsi, és akkor utána megyünk tovább. Ha lehet kérni, rövid 
frappáns válaszokat adjunk, mert még utána turisztikai programunk is lenne, és szegények itt 
ülnek már 8 órától. 

Válaszok, reagálások a sportszövetségek képviselői részéről 
LUKÁCS ZSUZSANNA (Magyar Kézilabda Szövetség): Igazából csak néhány kérdés, 

amiben úgy érzem, hogy a szövetségek lettek megszólítva. 
Hadházy képviselő úrnak néhány felvetésére. A területi elosztást kell nézni, ahogy a 

kiosztott anyagban látszik is, abszolút ezen vagyunk. Azt gondolom, valóban ez az egyik 
legfontosabb történet, hogy ha megnézzük azt, hogy hol mennyi tao-t használnak föl, hol 
milyen arányban, akkor elég döbbenetes a térkép. Az embernek van egy képe a saját 
sportágáról, és aztán lehet, hogy eléggé különböző dolgokkal szembesül, úgyhogy ez 
mindenképpen nagyon tanulságos és nagyon fontos dolog.  

Az együttműködések szerepe is nagyon fontos, ezt szintén próbáltam hangsúlyozni, 
természetesen nemcsak a sportágak között, de ahogy képviselő úr említette, az egyéb 
szereplők között is. És ami szerintem kiemelkedően fontos, ahogy említette, az a képzés 
szerepe. A térképeken, amiket készítettünk, azon látszik, megcsináltuk jogcím szerinti 
bontásban, hogy hol mennyit használtak föl. Döbbenet, hogy mennyire nem élnek a 
sportszervezetek a képzés lehetőségével, a tao-ba való elszámolás lehetőségével. Valószínűleg 
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oka ennek valami jogszabályi megfelelőség is, vagy jogszabályi kérdések, holott Brüsszelnek 
ez volt az egyik legfontosabb oka, és legfontosabb szempontja, ami miatt jóváhagyta 
Magyarország számára ezt az új finanszírozási konstrukciót, hogy a képzésre nagyon nagy 
hangsúlyt kellene fektetni, és ehhez képest valóban nagyon alacsony a felhasználás ezen a 
területen. 

Szilágyi képviselő úr kérdéseire, hogy problémákat szeretne hallani, mik a problémák. 
Azt gondolom, hogy egy ennyire új konstrukciónál mindig vannak születése körüli 
problémák, apró, kisebb-nagyobb gondok. Ez egy annyira új konstrukció, amit nem lehetett 
előre kiszámítani, hogy hogyan fog működni. Tehát rengeteg olyan apróság van, amivel azt 
gondolom, hogy most nem ez a fórum, ahol a képviselő urakat fárasztani kellene. Erre 
megfelelő fórum az öt szövetségnek a két minisztériummal való rendszeres, gyakorlatilag 
havonta történő egyeztetése, amelyen ezeknek a jogszabály-módosításoknak az előkészítése 
megtörténik, és természetesen ebben várjuk képviselő urak segítségét, hogy ezeknek a 
problémáknak a rendezése jogszabályilag megtörténhessen. 

Tao-n kívül milyen források vannak. Ez is, ahogy hangsúlyoztam, nagyon fontos 
valóban, mindegyik hozzászólásban hallani lehetett, hogy mi lesz, ha egyszer nem lesz tao. 
Ahogy elnök úr is említette, hogy az utánpótlás és talán a beruházások azok, amik a 
legnagyobb szerepet kell, hogy játsszák a társasági adóban, hiszen korábban erre nem volt 
általában a szövetségeknek pénzük, hiszen mindent a profikra, a kirakatcsapatra költöttek, 
mert erre lehet szponzori pénzt szerezni. Az utánpótlásra nem is nagyon adnak, hiszen nekik 
megjelenés kell cserébe, míg a tao-s konstrukció kizárja azt, hogy bármilyen ellenszolgáltatást 
kapjanak cserébe a támogatók. 

És az utolsó kérdés, hogy mennyire partnerek a cégek, hát ez egy nehéz kérdés, abszolút 
nagyon különböző. Vannak cégek, akik társadalmi felelősségvállalásból is és a saját üzleti 
érdekükből is nagyon szívesen, és maximális mértékben kihasználják ezt a támogatási 
lehetőséget, ugyanakkor azt gondolom, nem szabad eltitkolni azt, hogy vannak olyanok is, 
akik pedig még nagyobb üzleti lehetőségeket próbálnak látni benne, vagy kihasználni ebből a 
konstrukcióból elsősorban a saját zsebükre. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt a 
szövetségeknek és a sportszervezeteknek is nagyon nagy a felelőssége, hogy ne engedjék 
ezeket a pénzeket kifolyni, hiszen azért alkotta a kormány ezt a sportfinanszírozási 
konstrukciót, hogy a sportszervezetekhez menjenek a pénzek, ne pedig a támogatók zsebébe. 
És pont az egyik legfontosabb szerepe az, hogy a gazdaságot kifehérítse a szürke-, illetve a 
feketegazdaságból. Tehát ezeket, azt gondolom, mindenképpen mindenáron meg kell 
akadályozni.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Tessék parancsolni! 
 
DR. GUDRA TAMÁS (Magyar Labdarúgó Szövetség): Köszönöm szépen. Azt hiszem, 

én az összes elhangzott kérdéshez hozzászólnék egy kicsit a teljesség igénye nélkül. A 
labdarúgás tekintetében nálunk aztán lehet látni mindent. Tehát azt hiszem, hogy mindenről 
van valami információ, tapasztalat.  

Első kérdés volt a tao területi eloszlása. Mondta képviselő úr, hogy ez bennünket 
kevésbé érint talán olyan módon, hogy foci mindenütt van. Azt elmondanám, hogy azért 
nálunk is okoz az gondot, hogy az látható, hiszen támogatót kell találni ahhoz, hogy ha 
valakinek megítélünk egy támogatást, akkor az megvalósulhasson, abból legyen is valami. 
Természetesen céget találni nem mindenütt ugyanolyan könnyű. Az elmaradottabb helyeken, 
vagy ahol nincsenek meg azok a személyes kapcsolatok, a leghátrányosabb helyzetű 
kistérségekben például nehezebb támogatót találni, ezt mi is látjuk. Ilyen nehézség azért van. 
Ezt olyan módon igyekszik az MLSZ támogatni, hogy egyrészt segítettük a tavalyi évben és 
ez évben is összehozni a támogatókat és a támogatottakat, tehát van nálunk olyan esély 
többször is, amikor egy-egy nagy támogató jelentkezik, és velünk együttműködésben dönti el, 
hogy kinek adja az adóforintjait, ilyenkor ezt igyekszünk figyelembe venni. Illetve ami 
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nagyon fontos, benne is van az anyagunkban, az MLSZ saját pályaépítési koncepciója. Több 
száz pályát fogunk építeni, és már kezdtünk is építeni az országban. Itt ennél igen komolyan 
figyelembe vesszük ezt a területi elvet, hogy mindenütt épüljön lehetőség szerint új pálya. 

Persze itt is nehézséget okoz az önrész előteremtése, hiszen itt a 30 százalékot az 
önkormányzatnak, vagy akiknek a tulajdonában álló területen építünk, vagy aki velünk 
együttműködési megállapodást köt, ezt elő kell teremteni valahogy. Tehát ez kétségkívül nem 
egyszerű. 

Ehhez kapcsolódik a második ilyen kérdés, a határon túli együttműködés lehetősége. Itt 
ennél nehézséget okoz a jogszabálynak az a megállapítása, hogy a tao-támogatásra jogosultak 
azok a Magyarországon bejegyzett sportszervezetek, akik a magyar bajnoki 
versenyrendszerben indulnak. És a másik a továbbadott támogatás tilalma. Tehát a 
továbbadott támogatásra is azt mondja a jogszabály, hogy arra kizárólag a sportági 
szakszövetség jogosult, és ő is csak olyannak adhatja tovább, aki maga is jogosult lenne a 
támogatásra. Ez az amatőr versenyeztetési költségek miatt került bele a jogszabályba, mi 
élünk is ezzel teljes mértékben. De ez a két passzus olyan értelemben egy kicsit 
elgondolkodtató, hogy hogyan lehetne a határon túli magyarlakta területeket bevonni ebbe az 
egész dologba. Ez teszi nehézzé, amióta működik ez a tao.  

Az MLSZ létrehozott egy alapítványt egyébként a tavalyi évben, ami szintén pályázott 
tao-támogatásra. Bevallom az volt az első koncepciónk, hogy ezzel a határon túli magyarlakta 
helyeket segítsük, de aztán beláttuk, hogy egyszerűen nem találunk olyan jogszabály lehetővé 
tette megoldást, amivel ezt meg tudjuk oldani. Ezért, úgy mondom, hogy ez intézményesített 
formában vagy komoly módon nem tud megvalósulni, oly módon tudunk ebben lépni csak, 
hogy a határközeli labdarúgó utánpótlás-központok tudnak együttműködési megállapodást 
kötni a határ túloldalán lévő egyesületekkel, és így sikerül bevonni határon túli magyarlakta 
helyeket is. De ez egy olyan lehetőség vagy terület, ahol nagyobb lehetőség lenne, hogy ha 
egyébként lehetne jogszabály adta kereteken belül valamit tenni, ezen továbbra is 
gondolkodunk és együttműködünk a többi szereplővel. 

Fenntarthatók-e az új létesítmények? Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, mi is úgy 
gondoljuk, hogy ezt akkor meg kell vizsgálni, mielőtt döntünk, hogy megítélünk-e valakinek 
egy támogatást, és ezt mi nagyon komolyan is vesszük. Nem titok, hogy nagyon sok 
pályázatot azért utasítunk el, vagy azért engedélyezünk csak lényegesen csökkentettebb 
mértékben, mert azt mondjuk, hogy például egy kistelepülésen egy multifunkcionális 
sportcsarnok nem biztos, hogy ki tudja termelni azt a lehetőséget, azokat az eredményeket, 
aminek a segítségével a hosszú távú fenntarthatóság működhet. Ilyen irányú aggodalmunk 
természetesen van, hogy hosszú távon minden új létesítmény fog-e működni.  

Illetve az is egy általános gond, hogy túlvállalásokat is tapasztalunk a sportszervezetek 
esetében. Azt mondják, hogy most van 100-200 utánpótláskorú játékosuk, vállalják, hogy a 
következő években mennyivel fogják bővíteni ezt a létszámot. Ez nehezen megfogható, vagy 
nehezen látható előre, hogy milyen mértékben fog teljesülni, ezért alkalmazunk is olyan 
általános elveket, amiket mondtam, és le is van írva az anyagban, hogy például a jelenleg 
meglévő létszámnak egy év alatt maximum 20 százalékos bővülését fogadunk el olyan 
módon, hogy azt a támogatás megítélt összegénél figyelembe vesszük. 

A szülők-önkormányzatok együttműködése, amit így felírtam címszónak, ez nálunk 
olyan módon valósul meg, hogy az OTP-MOL Bozsik program, ami második ütemben újból 
indult, ez igen nagymértékben az intézményi panelban az iskolák együttműködésére épít. És 
úgy látjuk, hogy ebben igen komoly sikert is értünk el már az elmúlt egy év alatt is. Nagyon 
jelentősen nőtt a bekapcsolódó intézmények száma. 

A másik pedig az önkormányzatok tekintetében a pályaépítést is ismét említeném, hogy 
elsősorban önkormányzatok tulajdonában álló telkeken épít pályákat az MLSZ, és fog építeni 
a következő években éppen azzal a céllal, hogy a szabadidősport és az iskolai sport minél 
nagyobb mértékben fejlődjön. 

Az, hogy lesz-e minőségjavulás, az is egy olyan kérdés, amit ma nem lehet 
megválaszolni biztosan. Mi azt gondoljuk, hogy olyan módon tudjuk elérni a minőségi 
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javulást, hogy amennyiben az utánpótlásvonalon minél többen kapcsolódnak be a sportba, 
minél több játékos lesz, ez ugye logikus matematikai összefüggés, annál több tehetséget lehet 
kinevelni majd, és annál sikeresebbek lehetnek a magyar egyesületek is. Éppen csak hogy egy 
konkrét példát mondjak, mostanában többször találkoztunk a holland szövetséggel, a 15 
milliós Hollandiában tízszer annyi játékos van, mint Magyarországon. Hogyha csak ezt az egy 
dolgot vesszük figyelembe, akkor mindjárt érhető, hogy a holland futball miért olyan sikeres, 
ez biztos, hogy az egyik összetevője. A tízszer annyi játékosból több tehetséget lehet 
kinevelni. Mindenféleképpen azt gondoljuk, hogy egyrészt a tömegbázis-növelés az, ami a 
minőségi javulás felé hathat hosszú távon, illetve az a koncepcionális építkezés, hogy az 
utánpótlásképzésben legyen egy olyan piramis, hogy vannak kiemelt futballközpontok, 
akadémiák, ahol a legminőségibb képzés folyik úgymond, és ezt követően szépen egymásra 
épülve legyenek meg a többi szintek egészen az iskolai futballig. Még egyszer azt mondom, 
hogy ha itt többen vannak, akkor több minőséget is lehet kinevelni. 

A szponzori pénzek, illetve a tao-szponzor elkötelezettség volt a következő téma, amit 
felírtam. Itt azt hiszem, hogy be kell vallani, szerintem mindannyian tudjuk, akik itt ülünk, 
hogy az előző években, illetve most is az, hogy valaki szponzorként fellép a sportban, azért 
abban igen sok szerepe van a személyes kapcsolatoknak, meg a személyes elkötelezettségnek, 
és nem feltétlenül minden esetben szigorúan piaci alapon történt ez, vagy történtek ezek a 
dolgok. Ez kétségkívül eddig is megvolt, és most is látszik, hogy ez megtalálható a tao-ban is, 
tehát nemcsak a szponzorálásban, hanem az előzőekben mondtam is, hogy támogatót is 
könnyebb azért ilyen módon találni, hogy ha valaki ezekkel a kapcsolatokkal rendelkezik, 
mint aki kevésbé.  

Azt még nem tudjuk megítélni egy év alatt, hogy a szponzori pénzek hogyan alakultak a 
teljes sportágban a tao miatt. Biztos, hogy van egy olyan jelenség, amire a kérdés is utalt, 
hogy valamilyen mértékben csökken a szponzori pénz a tao bevezetése miatt, mert biztos, 
hogy valaki úgy gondolta eddig, hogy azért szponzorálta, mert valami személyes vagy valami 
kapcsolati jellegű oka volt, és azt mondja, hogy most a tao ágon ezt sokkal kedvezőbben 
teheti meg, de azért biztos, hogy nem kizárólag ebből állt eddig a sportág. Aki eddig azért 
szponzorált, mert valamilyen kapcsolata volt, azt gondolom, az nem baj, hogy ha most a tao 
ágon szponzorálja az eddig piaci alapon működő vállalatok pedig azért most is jelen vannak, 
sőt azt lehet látni bizonyos esetekben a futballban az MLSZ-nél, illetve a nagy 
futballkluboknál is azért léptek föl új szponzorok, ez nem feltétlenül egyirányú dolog. 

Az a kérdés, hogy milyen gondok vannak ebben az egész, egy éve működtetett tao-ban. 
Én azt gondolom, hogy mi ezt összefoglaltuk az anyagban, a 12-13. oldalon vannak ezzel 
kapcsolatos észrevételek vagy megállapítások, de azért elmondok akkor néhányat csak így 
szóban is. 

Az egyik nagy gond, hogy mindenhez hozzá kell tenni valahány százalék saját erőt, ez 
azért mindenhol nehézséget okoz. Nagyon sok dolog ezért nem valósul meg, ezért nem is 
pályáznak nagyobb dolgokra egyesületek, mert nem tudják előteremteni azt a 10, 30 vagy 50 
százalékot. Itt inkább a 30 százalékos tárgyi eszköz beruházás az, aminél ez hangsúlyosan 
megemlíthető. 

Nehéz támogatót találni, ezt is már mondtam, a nem fenntartható beruházásokat is 
említettük már. Tapasztaltunk nagyon sokszor olyan eltúlzott igényeket, hogy olyan 
pályázatokat adtak be, ami nyilvánvaló volt, hogy nem reális akár létszám tekintetében, akár 
az eszközpark tekintetében, akár fenntarthatóság tekintetében. Nagyon fontos, hogy ilyen 
módon sportszakmailag is ezeket megvizsgáljuk. 

Nagyon sok olyan dolgot is találtunk, hogy átfedést vélünk felfedezni a felnőtt sport és 
az utánpótlássport között. Tudjuk, hogy az utánpótlássport az, ami a legnagyobb, 90 
százalékos intenzitással támogatható, innentől kezdve nyilván az a legjobb, hogy ha valaki 
ilyen jogcímen tud támogatáshoz jutni. Ezért nagyon lényeges az, és ez az ellenőrzésben is 
fontos, hogy figyeljünk, hogy az utánpótlás jogcímen kapott pénzek ne a felnőtt csapatokat 
támogassák. Mi tényleg ezt szigorúan figyeljük is, most mondok konkrét példát, hogy ne csak 
mindig általánosságokban beszéljünk. Sokszor azt is megnéztük, hogy az elszámolások 
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tekintetében, amikor egy bizonyos hétvégén elszámoltak mondjuk szállítási vagy utazási 
költséget, akkor valóban az utánpótláscsapat játszott-e azon a helyen, aminek a 
viszonylatában az elszámolás szól, és nem pedig a felnőtt csapat. Most már kezdik megszokni 
az egyesületek, hogy ilyenekre is figyelünk. 

Nagyon fontos tényező az még, hogy amikor… (Elnök: Próbáljuk röviden, jó?) Jó. 
Akkor konkrét kérdés volt a felcsúti pályázat, hogy az miért kapott olyan nagy támogatást. Itt 
elmondanám, hogy a táblázat, amit becsatoltunk az anyagban, abból látszik, hogy a tao első 
évében a futballban a felcsúti egyesület volt az egyetlen, aki olyan nagy összegű támogatási 
igénnyel jelentkezett, tehát hozzá hasonló sem volt a többiek tekintetében. Ennek minden 
bizonnyal az az oka, amit elmondtam az előbbiekben is, hogy egyrészt a 30 százalék, illetve a 
támogató találása, ami nem mindenkinek olyan egyszerű.  

Az, hogy megítéltük ezt a komolyabb összegű támogatást, talán azt mondanám, hogy az 
utánpótlásképzésben van öt kiemelt akadémia, ami az előző években már a minősítés során 
kialakult. Ennek egyike a Felcsút, tehát mindenféleképpen egy nagyon fontos szerepet tölt be 
az utánpótlásban.  

A másik dolog az, hogy az elhelyezkedése, ami szintén ideális olyan szempontból az 
UEFA-nál pályázunk nagyon sokszor utánpótlás tornákat, amikhez olyan létesítmény kell, 
ami a kiírásnak megfelel. Most az, hogy a Felcsút-Telki-Székesfehérvár-Budapest közelség 
mindenféleképpen egy ideális helyszínné teszi, tehát tervezünk ott komoly utánpótlástornákat 
is a következő években. Illetve hát azt kell mondjam még, hogy azért mi nem egy az egyben 
elfogadtuk ezt a pályázatot, hanem amint látható a táblázatból, az elv elfogadása után egy igen 
szigorú, igen hosszadalmas egyeztetést folytattunk, aminek a végén közel egymilliárddal 
csökkentettük a költségvetést, amit ők beadtak. És tényleg azt mondhatom, hogy ezt 
vállalhatjuk, hogy amennyiért ott megvalósult, az tényleg reális, és tényleg figyelembe veszi 
az összes műszaki szempontot. 

Az, hogy az adócsökkentéssel, Szalay úr kérdésére áttérve, hogyan élünk, vagy tudtunk-
e élni, az MLSZ speciális helyzetben van, mindenki tudja, hogy az OTP elnök-
vezérigazgatója az MLSZ elnöke. Mi az OTP-től kaptuk gyakorlatilag majdnem az összes 
támogatásunkat azzal a feltétellel, hogy az ilyen módon elért adókedvezményt is megkapja a 
szövetség egy egyszerű támogatás formájában, amelyet mi olyan módon használtunk fel, hogy 
a pályaépítés, illetve a többi folyamatban lévő munkánkra használtuk fel az önrész 
csökkentéseként.  

Az, hogy mi lesz a tao után vagy a tao-n kívül még milyen lehetőségek vannak, az 
biztosan kijelenthető, hogy ha a tao megszűnik, akkor nagyon jelentősen beszűkülnek a 
lehetőségek, tehát biztos, hogy sokkal nehezebb lesz, de azért hogy lesz tao után is élet, azt 
gondolom, hogy sikerülni kell megoldani ezután is. Látni, hogy már vannak új szponzorok, a 
tévé jogdíjak nagyon-nagyon jelentős mértékben emelkedtek az utóbbi egy-két évben, ez egy 
fontos pont, amit meg kell említeni. Illetve a futball, hála istennek, az UEFA-tól is elég sok 
pénzügyi forrást kap. 

És az, hogy a tao megszerzésének, ez már az utolsó dolog, milyen nehézségei vannak, 
hogy mennyire szívesen adták, itt azt lehetett megtapasztalni, hogy azért voltak olyan gondok, 
főleg a külföldi tulajdonú multinacionális vállalatoknál azért azt nem mindig volt könnyű 
megértetni a helyi vezetésnek a külföldi központi vezetéssel, hogy ez miért jó. Sok esetben 
volt olyan dolog is sajnos, hogy azért esett el valaki a támogatástól, mert a külföldi 
anyavállalat azt mondta, hogy nem engedélyezi ezt a támogatást, mert valószínűleg vagy nem 
tudták jól elmagyarázni ennek a lényegét. Vagy pedig olyan számvitel-technikai gond szólt 
közbe, hogy az ilyen módon adott támogatást másképp kell könyvelni, az üzemi eredményt 
csökkenti, és ilyen módon nagyon sok multinacionális cégnél az üzemi eredmény az, ami a 
legfontosabb mutatószám. Ilyen nehézségek is vannak, de összességében azt lehet mondani, 
hogy azért szívesen adták, és elég sok vállalat pozitívan nyilatkozott a dologról. 

Köszönöm szépen és elnézést, hogy hosszú voltam. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más? (Jelzésre:) Sterbenz úr. 
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STERBENZ TAMÁS (Magyar Kosárlabda Szövetség): Csak nagyon röviden, egy 

problémára, illetve talán egy együttműködésre hadd mondjak példát.  
Az együttműködésre: a kézi- és a kosárlabda szövetség között elindult egy olyan 

tárgyalás, amely az edzőképzésre irányul. Azt tűztük ki, hogy a tao mellett legyen tudás is, ha 
öntjük be a mai szakmai tudású edzőkbe a pénzt, akkor nem biztos, hogy jobb minőség fog 
kijönni. Ez hamarosan elindul. A két sportág mozgásanyaga, taktikája, technikája nagyon 
közel áll ahhoz, hogy ezt közösen tudjuk képezni. Reméljük, már jövőre. 

A fő problémát én abban látom, hogy a magatartás változik meg. Aki a sport világában 
nőtt föl, az tudja, hogy a teljesítmény, az eredmény az csak a munka és az edzés 
eredményeképpen jön ki. Itt a források hirtelen bővülése által a pénz értéke egy picit 
megkérdőjeleződött. Szerintem ezt egy dologgal lehetne megszüntetni, azzal, hogy a 
bizonytalanságot megszüntetjük. Ha arra gondolunk, és arról beszélünk ma is, hogy majd 
mikor szűnik meg, jövőre szűnik meg, három év múlva szűnik meg, akkor mindenki, ahogy 
reggel már egyszer elmondtam, arra van ösztökélve, hogy egy év alatt a lehető legtöbb pénzt 
hozza be és költse el nyakló nélkül. Úgy látom, hogy ha matematikailag nézzük, a háromszor 
öt egység lehet, hogy nominálisan kevesebb a kétszer nyolcnál, de sokkal többet ér, ha 
kiszámíthatóan több évre minden szövetség tudja, hogy milyen programokat miből fog 
finanszírozni, minthogy egy-két évre tervezzünk előre. 

Elnök úr kérdése volt itt a kivezetés utáni időszak. Szerintem nagyon nagy naivitás 
lenne azt hinni, hogy a profi világ hogyha megszokja ezt a segítséget, akkor utána a saját 
lábára áll. Szerintem arra kell törekedni, hogy minimális segítség, ami kell a létesítmények, 
biztonság tekintetében a profi csapatok felé, azon kívül ők inkább próbáljanak megmaradni a 
szponzorációnál, és ami igazából közfeladat, az az utánpótlás, és az kerüljön finanszírozásra a 
társasági adóból. 

 
ELNÖK: Más?  
 
NEMCSIK BALÁZS (Magyar Vízilabda Szövetség): Egy mondatot a vízilabda 

szövetség részéről is hozzáfűznék nagyon röviden. Először is azt, hogy a problémákkal 
foglalkozzunk, ez nagyon fontos felvetés, hiszen abból lehet tanulni, illetve fejlődni. De van 
egy folyamatos kommunikáció a szövetségek, illetve az államtitkárság között pontosan ebben 
a tekintetben, úgyhogy egészen biztosan hamarosan az államtitkárság is be tud arról számolni, 
hogy milyen módon lehetne ezt a törvénycsomagot, illetve ezt a társasági adó sporttámogatást 
fejleszteni.  

Ami a szponzorációt illeti, nyilvánvalóan ez minden sportban egy nagyon kényes 
kérdés. Azt látjuk vízilabda sportban, egyrészt az elmúlt 15-16 év sikerei miatt ez egy 
szponzorációban viszonylagosan bővelkedő sportág volt, és nagyon reméljük, hogy az is 
marad. A jövő évben talán többet tudunk erről mondani, hiszen mostanáig futottak ki azok a 
négyéves olimpiai ciklusra tartó szponzori megállapodások, amelyeket reménykedünk abban, 
hogy meg tudunk újítani a támogatókkal. Tehát jövő évben, azt gondolom, hogy egy féléven 
belül erről egy kicsit teljesebb képet tudunk adni mint szövetség. 

A kluboknál pedig azt látjuk, hogy ez hullámzó. Vannak olyan klubok, ahol évekig 
megvannak azok a támogatók, akár multinacionális cégek, amelyek magas szinten tudnak 
egy-egy élcsapatot versenyeztetni, illetve fenntartani, és aztán ezek megváltoznak. Ezt láttuk a 
Bajnokok Ligája győztes Honvédnál, hogy az most már igazából utánpótláscsapattal indul el 
az OB 1-ben. Eközben pedig felfejlődött két-három olyan vidéki bázis, ahol sikerült 
megtalálni a szponzort, a támogatót, Szeged, Szolnok, Debrecen, és természetesen egy pár 
évvel korábban Eger is ezt az utat járta. Tehát ez egy váltakozó pálya, és nem kizárólag azt 
látjuk, hogy a szponzorok távoznának, vagy pedig taoznának, hanem azt is látjuk, hogy 
vannak olyan szponzorok, amelyek érdeklődnek a sportág iránt. Természetesen ez helyenként, 
városonként változó. 
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És a létesítményre, hogy fenntarthatók-e. Ez nagyon fontos kérdés a mi sportágunk 
számára is, hiszen az uszodának a fenntartása nagyon drága. Tehát az egyik legköltségesebb 
sportág ilyen szempontból. Természetesen akkor működhet jól az uszoda, hogy ha nem 
kizárólag vízilabdára használják, hanem akár reggeltől délutánig iskolák úszásoktatásra, utána 
úszók, lakosság és vízilabdázók együttesen. És minden alkalommal, amikor uszodaépítési 
projekt kerül a szövetség elé, akkor megnézzük azt, hogy hova akarják építeni ezt az uszodát, 
van-e ott valamilyen hagyománya a vízilabdasportnak, el tudjuk-e azt egyáltalán hinni, hogy 
az vízilabdázásra fog hasznosulni, és hogy van-e ott gyakorlatilag értelme. Volt olyan 
pályázat, amelyet el kellett utasítani, mert nem volt sem előkészített, sem pedig hiteles az a 
pályázat, amit benyújtottak, mert olyan helyszínen kívántak uszodát építeni, ahol ez nem 
olyan fontos. Vannak azonban olyan pályázatok, illetve vannak olyan tervek, amelyek 
azokban a városokban, nagyvárosokban készülnek, mondok egy ilyet, Szombathely, jövőre 
szeretne beadni egy komoly fejlesztési pályázatot, ahol a vízilabdasport a tao-támogatástól 
függetlenül az elmúlt években egy nagyon komoly fejlődésen ment keresztül utánpótlás 
szinten. És elérkezett annak az ideje, és a sport helyi szinten megkívánja azt, hogy egy 
lépcsővel feljebb lépjenek, és itt igenis van értelme annak, hogy valamilyen építkezés, 
infrastruktúrafejlesztés kezdődjön. Tehát ezt nagyon is hogy vizsgáljuk, amikor döntéseket 
kell hozni. 

 
ELNÖK: Utoljára nagyon frappánsan. 
 
KOVÁCS ZOLTÁN (Magyar Jégkorong Szövetség): Mi marad a tao után, ha esetleg 

megszűnik a tao? Maradnak képzett edzők, maradnak jól felszerelt létesítmények, és marad 
sok-sok csapat gyerek, akik ezt a sportágat űzik.  

Azt gondolom, hogy arra a kérdésre, hogy ezt piaci alapra hogyan lehet helyezni, én 
nem találkoztam külföldön sem olyannal, hogy az utánpótlás, még ahol ilyen jó felszereltségű 
volt, akár legyen az Hollandia, vagy a jégkorongban Kanada, sajnos nem lehet piaci alapon 
fenntartani, úgy érzem, az utánpótlást. Nem is hiszem, hiszen a szülőkre toljuk rá ezt a 
finanszírozást, hiszen a szponzorok nem érdeklődnek általában utána, akkor valószínűleg 
megint kiváltságosaké lesz egy-egy sportág.  

Nálunk dilemma a jégkorongban, hogy mit támogassunk, nagypálya-építést, kispálya-
építést. Azt is kell látni, hogy kispályát még lehet viszonylag gazdaságosan üzemeltetni, de 
nagypályát szinte reménytelen. Ezt külföldön, más országokban sem tudják megtenni, csak 
önkormányzati vagy állami segítséggel. Ez az, amivel nálunk az úgynevezett tao-bizottság 
mindig küzd, amikor bejönnek a pályázatok, hogy mire koncentráljunk. Próbáljunk az 
akadémiáknak megfelelő minőségű pályát teremteni, vagy próbáljunk meg olyan kis 
helyeken, ahol még egyelőre fehér folt van a jégpálya terén, ott próbáljunk elindítani jeges 
sportot. 

Nálunk a határon átívelő együttműködésnek már régóta hagyománya van, a csikszeredai 
csapat már több éve részt vesz a magyar bajnokságban, most hála istennek lehetőség van arra, 
hogy egyre többet így a tao jóvoltából a magyar csapatok is el tudnak utazni Csikszeredára, és 
ott le tudják játszani a bajnoki mérkőzéseket. Részt vesz még szabadkai csapat is, ahol szintén 
ilyen szempontból jó még az együttműködés, a szlovákokkal is közös junior bajnokságban 
versenyeznek csapataink. 

És akkor még egy példa zárásul a szponzorációval, illetve a tao megszerzésével 
kapcsolatban. A Jégkorong Szövetségnek hét éven keresztül a Telenor, a Pannon GSM volt a 
fő támogatója komoly pénzzel. Ők a tavalyi évben kiléptek pont a tao megjelenése előtt, nem 
volt szerintem összefüggés a döntésükben, kiléptek a jégkorong támogatói közül, és mi 
biztosak voltunk benne, ismerve, hogy kétmilliárd körüli az ő befizetésük, adóbefizetésük, 
hogy a Telenor remélhetőleg a szövetségi támogatási igényt, azt a 380 milliót vagy annak jó 
részét beteszik. Ők nagyon korrektek voltak és nagyon segítőkészek voltak, csak náluk is 
megvan az, hogy segítünk, és 50 millió forintos támogatást kaptunk is a Telenortól, de nincs 
meg az a szándék, hogy teljes mértékben, mint ahogy az OTP-ről hallottuk, hogy a Labdarúgó 
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Szövetségnek ez megoldható, hiszen valószínűleg itt az érzelmi elköteleződésük nem ennyire 
erős. És az ilyen cégnek, multicégnek benne van az, hogy ő igenis szeretne adót fizetni az 
országban függetlenül attól, hogy tulajdonképpen ez is az adófizetés egy formája, ha a tao-s 
sportokat támogatja. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Én is köszönöm. Bardóczy úr majd a végén, jó? Vannak-e még vélemények 

esetleg? (Jelzésre:) Szilágyi úr. 

További észrevételek 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Én is rövid leszek, rövid 

megjegyzések. Először arra, hogy a kézilabdától hangzott el, azt hiszem, először, hogy ez a 
szövetségek és az államtitkárság egyeztetése, nem ez a fórum, ahol ezt meg kellene, meg 
kellene, vagy meg lehetne vitatni. Én ezzel nem teljesen értek egyet, ez a fórum, a parlamenti 
Sport- és turizmusbizottság. Az államtitkárság általában a kormánypártokból tevődik össze, és 
bízzák meg őket azzal, hogy irányítsák mondjuk a sportot, bár ez is átalakult már az elmúlt 
időszakban. És szerintem jó az, hogy ha az ellenzéki képviselők is esetleg tisztában vannak a 
nehézségekkel meg a problémákkal, hiszen az élet változó, változik. Lehet, hogy azok az 
ellenzéki politikusok, akik mondjuk most képbe kerülnek, lehet, hogy valamikor a 
közeljövőben kormánypárti politikusok lesznek, és nem a nulláról kezdik mondjuk az 
ismereteiket, hanem eleve tudnak arról, hogy milyen problémák vannak. 

Aztán amik elhangzottak: én nagyon örülök az MLSZ-nek, ez egy nagyon jó 
kezdeményezés, hogy ő segít támogatókat is találni az adott pályázatokhoz, hiszen ez egy 
nagyon fontos kérdés lehet. Valóban az önrészek előteremtése is problémát jelent sokszor 
egy-egy pályázatnál, amit az egyesületnek hozzá kell tenni. De itt is elhangzott az, hogy 
érzelmi alapon szponzorálnak általában, vagy érzelmi alapon fordulnak a sportághoz. És ez 
valóban így van. Én azt mondom, hogy az egész sportnak talán ez az egyik problémája, hogy 
még mindig mecenatúra alapon működik a szponzoráció, és nem indult el abba az irányba, bár 
a vízilabdánál itt hallhattuk már azt, hogy nem indult el abba az irányba, ami a piaci alapokat 
teremtené meg, amikor egy szponzoráció nemcsak érzelmekről szól, hanem üzlet. Mit tudok 
nyújtani, miért jó ez neked, a szponzorációt nyújtónak miért jó, hogy belépjen ebbe, milyen 
előnyök származnak neki ebből. És sajnos Magyarországon sokszor a sikerek is a visszájára 
fordulhatnak, mert nem tudom, mennyire emlékszik rá mindenki, de annak idején a 
Ferencvárosnak ezt az – azt lehet mondani – vesszőfutását, amit az elmúlt években 
tapasztaltak, az pont egy sikerrel kezdődött, azzal, hogy bejutottak a BL csoportkörbe. Tehát 
hogyha nincs a BL csoportkör, a Fradi akkor hosszú évekig, de így biztos bázisra lelt, hiszen 
azt mondták a szponzorok, akik ott voltak mellette, ó, most már nektek van pénzetek, egyszer, 
kiszálltunk innen, másodszor, egy olyan kiadást jelentett, ami nem volt tervezve arra az évre, 
és ezért kölcsönöket kellett fölvenni.  

Tehát itt is lehetnek ilyenek, én azt mondom, egy strukturális szemléletváltozást kellene 
megvalósítani így a tao segítségével is, de én erre gondoltam az önálló lábra állásra, hogy az 
egyesületek és a szakági sportszövetségek keressék azokat a lehetőségeket, amikkel vonzóvá 
tudják tenni a tao-n kívül is azoknak a cégeknek a megjelenési lehetőséget, akik adott esetben 
áldoznának a magyar sportra, legyen az bármelyik része az itt elhangzottaknak. 

Tehát én ezt tartanám a legfontosabbnak, hogy ezekben, és tényleg megint azt mondom, 
hogy én örülök neki, hogy az államtitkársággal nagyon jó a kapcsolat, ez fontos és minden 
egyes kormány alatt. De azért talán, hogyha az ellenzék is tudja a problémákat, akkor esetleg 
bizonyos fórumokon fel tudja vetni legalább a lehetőséget arra, hogy ez problémát jelent, 
változtassunk mondjuk rajta, és hogy ha sokat felveti, én hiszek abban, hogy esetleg, ha nem 
is látványosan, és nem is mi, de sok mindenben hozzá tudunk járulni mi is ahhoz, hogy 
fejlődjön a magyar sport. Legalább lobbitevékenységet tudunk a mindenkori kormány felé az 
ügyben szolgáltatni, hogy változtassanak, ha valami nem úgy működik, ahogy kellene.  

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Nincs több vélemény, akkor elmondom én, és akkor a 

végén lezárva a dolgokat Bardóczy úr elmondja, jó?  
Először mindenkinek köszönet, aki egy picit is tett azért, hogy itt tartunk. A kormánynak 

azért, hogy azt mondta, hogy a társasági adóból lehet címkézni, a bizottságnak azért, hogy 
több éven keresztül harcolt érte, hogy így legyen. Az államtitkárságnak azért, hogy nagyon-
nagyon komolyan veszi a kapcsolatot a sportágakkal. Az NSI-nek pedig az ellenőrzésért, mert 
nem kis feladat, azt gondolom, amit csinálnak Bardóczy úrék. 

A másik, ez nem hangzott el, hogy azért ennek az egésznek az a lényege, és úgy kerül 
üzleti alapra, hogy ha mondjuk öt év múlva lesznek olyan játékosok, akik eladhatóak, és akik 
olyan mérkőzéseket játszanak, amelyek szintén eladhatóak, akkor a sportágak sokkal jobban 
saját lábukra tudnak állni. Most az a bajuk, hogy nincsenek ilyen játékosok, és nincsen 
minőségi bajnokságuk. Tisztelet a kivételnek, mert azt gondolom, hogy a kézilabda tán egy 
kicsit előrébb van ez ügyben, de ő sem sokáig, sajnos.  

Ha eladhatóvá válnak ezek a sportágak, akkor, azt gondolom, hogy volt értelme ennek a 
tengernyi pénznek belemenni. Ha nem lesznek eladhatóak, akkor nem lesz. Sterbenz úrral 
egyetértek, a minőség nélkül ez a dolog nem mehet tovább. Tehát ha nem minőségi gondolat 
van, akkor magába fog zuhanni az egész. 

Egy másik probléma: olyan szintű létszámnövekedés várható, most 15 százalékosat 
mondott Bardóczy úr, ha jól emlékszem, amely egészen más nagyságrendű szervezési 
feladatot, létesítményhelyzetet, felszerelést, edzőt, edzőképzést, testnevelő tanárt igényel 
majd. Tehát nagyon komolyan kell készülnünk arra, hogy ha a piramis alja valóban kinyílik 
akkorára, amekkorára mi gondoljuk, hogy elegendőek leszünk-e hozzá így. Valószínű, hogy 
akkor kell az igazi együttműködés, és nemcsak az öt sportágban, hanem a magyar sportban 
azt a temérdek gyereket, aki ide be fog jönni, és még a másik sportágakba is, azoknak 
normális feltételeket tudjunk teremteni a sportoláshoz.  

Az együttműködésről mondanám, az öt sportág rendszeresen össze is ül, meg is beszéli 
egyébként a jövőre vonatkozó kérdéseit, és rengeteg jó ötletet adnak egymásnak. Ez ügyben a 
labdarúgásnak szeretném külön megköszönni, hogy mennyit tud segíteni a többi sportágnak. 
Talán a labdarúgás az a sportág itt az öt között, amelynek a legátgondoltabb szervezeti 
rendszere van, bocsánat a többiektől, nem bántásképp mondom, de azt gondolom, hogy 
tényleg belenézve a labdarúgás anyagaiba, úgy érzem, hogy ez nagyon-nagyon komoly dolog. 
Úgy érzem, hogy a labdarúgás átérzi azt a felelősséget, hogy ha jól csinálja, akkor húzhatja az 
egész magyar sportot, hiszen nyilván tudják, hogy ha nem, akkor meg vissza is húzhatják az 
egészet. Most én azt látom, hogy segít a labdarúgás sokaknak. 

Amit mind az öt sportágnál látok, hogy mindenki rendkívül korrekten áll a dologhoz, és 
nagyon szigorúak, mint ahogy hallottuk, a vízilabdánál, a saját klubjaikkal is, akár 
visszautasítva a pályázatokat, akár vállalva a konfliktust a klubjaikkal, hogy ha lehet, akkor 
csak és kizárólag tisztességes módon jussanak pénzhez. Én jónak tartom azt, hogy 90 
százaléka az elszámolásnak a pozitív irányt vette, és csak 10 az, ami akár számonkérhető 
kategória is. Ez, azt gondolom, hogy különlegesen szép eredmény. Reméljük, elérünk oda, 
hogy 100 százalékban sikerül, bár ilyen sosem lesz, valószínűnek tartom, de hátha. 

Fontos az, amit Bardóczy úr mondott, hogy ha lehet, az építkezésektől a trikóvásárlásig 
magyar erő jelenjen meg a lehetőségek biztosításában. Valóban nem hiszem el azt, hogy csak 
és kizárólag NIKE, ADIDAS és nem tudom, milyen felszerelésekben lehet csak játszani, 
külföldi cégek által legyártott sportfelszerelésekben, eszközökben. Biztos vagyok abban, hogy 
ezt magyar cég, magyar erő is meg tudja csinálni, el tudja készíteni. 

Az ellenőrzésről. Az ellenőrzést legalább ezen a szinten kell tudni továbbvinni, és azt is 
kérem, hogy ha van példa, amivel statuálni kell, akkor ne riadjunk vissza tőle. Ha szükséges, 
akkor azt is ki lehet tenni a közvélemény elé, hogy mertünk bátran lépni azokkal szemben, 
akik nem tisztességesen használták fel a támogatást. Ez nagyon nagy erő lehet a 
későbbiekben, mint ahogy az önkritika is az lehet, hogyha valami nagyon nem jó benne, 
kapcsolódom Szilágyi úrhoz, azt nyugodtan beszéljük meg, mert csak abból lehet tanulni, ami 
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nem jó. És ha erről beszélünk bátran, és én is azt gondolom, hogy a bizottság előtt 
természetesen mindig mindenről beszélni kell, mert hogyha valaki tud lobbierőt kifejteni a 
sport mellett, nyilván sok egyéb mellett valószínűnek tartom, hogy a bizottság is, ezt fogjuk 
tenni a későbbiekben. 

Köszönöm mindenkinek még egyszer az egy évet, amit dolgozott a tao-ban. Bízom 
abban, hogy a következő években is tehetjük ezt. Nem arról beszéltem, hogy meg fog szűnni, 
hanem arról, hogy hogyan tudnak átállni a klubok az üzleti megmérettetésre. Én biztos 
vagyok abban, hogy a társasági adó támogatás nem fog megszűnni. Szerintem hogyha egy 
csöpp józan esze van bármely kormánynak az elkövetkezőkben, ugyanazt fogja látni, mint ez 
a kormány, hogy a sport stratégiai ágazatként kezelve nemzetépítő erő. Nemcsak sport, hanem 
nagyon komoly társadalmi jelenség is. Ha ebbe egy kicsit belegondolunk, nem sok olyan 
szegmense van ma ennek a világnak, ami ennyi emberre, ami ilyen szinten és ilyen mértékben 
tud hatni, hogy pozitív irányba éljék az életüket.  

Azt gondolom, hogy ez mindenkinek, ha mondom, egy csöpp józan esze van, akkor így 
kell, hogy menjen a későbbiekben is. Bardóczy úr. 

Bardóczy Gábor záró hozzászólása 
BARDÓCZY GÁBOR (Nemzeti Sport Intézet): Köszönöm, elnök úr. Én igazából a 

képzés, létesítmény-fenntarthatóság és az együttműködések hármasában zárnám a 
mondandókámat. Igazából minden szövetség, minden sportág részéről, és akár az 
elszámolások tanulsága kapcsán is felmerült a képzés fontossága, amelyben ténylegesen 
előrelépést kell generálni mind a szövetségeknek, mindpediglen az összes szereplőnek 
tekintettel arra, hogy nem gondolom, hogy a magyar sportban nem lenne szükség képzett 
utánpótlás-szakemberekre, képzett egészségügyi sportszakemberekre, képzett edzőkre, 
bárkire, és ebben ténylegesen nagyon nagy az elmaradás.  

Nagyon örülök annak, hogy a kézilabda, illetve a kosárlabda sportágak már a szövetségi 
szinten legalább megtették az első kezdő lépést. Jómagam is egyeztettem mind a 
kosárszövetség, mindpediglen a kézilabda szövetségben azokkal az edzőkkel, akik generálták 
ezt az egész együttműködés kialakítását, és hogy hogyan lehet ezt a tao-ba beültetni. Én 
nagyon kérném is a szövetségeket abban, hogy biztassák, hogy ugye az MLSZ-nek van 
nemzetközi minősítésű képzési rendszere, a kézilabdának is szintúgy van, vagy a többi 
szövetségben is, ahhoz, hogy előrelépés legyen, a képzési területet erőltessék. És Hadházy 
úrnak válaszolva a kérdésére, lehetőség van rá, olyan uniós jogszabály van érvényben, ami 
meghatározza, hogy hány százalékos a támogatási intenzitás. Hogy ez egy 25 vagy 60 
százalékos támogatást tesz lehetővé, ezt nem nagyon fogjuk tudni megváltoztatni, mert ezt az 
Európai Unió kötelező érvényben írja elő.  

A második gondolatkör a létesítmények fenntarthatósága, és ezt összekapcsolnám az 
együttműködések kialakulásával. Látható az, hogy az öt sportág tán soha nem beszélt ennyit 
egymással, mint amit az elmúlt másfél évben elkezdett kommunikálni és beszélni egymással. 
Igaz ez az egyesületekre, igaz ez a szövetségekre, és igaz ez a szövetség, illetve az 
államigazgatás kapcsolatára is. De én úgy gondolom, hogy a létesítmények fenntarthatósága 
akkor alakítható ki, ha ez az öt szövetség, illetve az érintettek megfelelően helyén kezelve a 
beérkezett igényeket, a létesítmények fenntarthatóságát úgy lehet biztosítani, ha az 
együttműködéseket kialakítják, illetve megbeszélik egymással, hogy hol is van olyan igény, 
hol is van olyan létesítményre szükség, amit a későbbiekben akár közösen használva 
megfelelően rentábilisan lehetne használni.  

És hát az együttműködésekre, illetve hát a szemléletmódban Sterbenz tanár úrral értenék 
egyet, hogy egy kicsit elkényelmesedett a sportszektor azzal, hogy a tao érkezett hozzá. 
Legalább is az öt sportág egyesületeiben sok helyen tapasztalható ez, hogy szemléletmód-
váltásra van szükség, igenis fel kell készülni arra, hogy a későbbiekben, az elkövetkezendő 
időszakban hogy és miként lesz a működése akár a felnőtt csapatoknak, akár az öt sportágnak, 
úgyhogy köszönöm szépen, ennyi kiegészítést szerettem volna tenni. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, itt akkor befejezzük, mindenkinek köszönöm az aktív és 
hatékony közreműködését. Természetesen nem hagyjuk abba a kérdést, ha alacsonyabb 
szinten is, de továbbra is forszírozzuk, és természetesen a következő évben megint egy 
beszámolóra kerül sor itt a bizottság előtt. A sportágak és nyilván az államtitkárság, az NSI 
együtt kell, hogy működjön a későbbiekben. Nyilván a bizottság is rajta van azon, hogy ez az 
együttműködés működjön a későbbiekben. 

Köszönöm szépen. 

Tájékoztató a Magyar Turizmus Zrt. 2013. évi marketingtervéről 
Harmadik napirendi pontunkra térünk át, és rögtön elnézést is kérek vezérigazgató 

asszonytól, hogy megvárattuk. Hadd ajánljam, hogy legközelebb akkor jönnek, amikor úgy 
gondolják, és rögtön arra a napirendi pontra, amikor tetszenek gondolni. És még minden, amit 
ki tetszenek tudni találni, mindenben odaállunk, mert ez mondjuk minimum nem volt 
gavallér, hogy 8 órától itt tetszik ülni velünk, bár legalább bele tetszett nézni egy kicsit a 
bizottság munkájába, és egyben akkor hadd mutassam be Denéné Tóth Mariann vezérigazgató 
asszonyt, akivel most találkozik először bizottságunk. Horváth Gergely úrral már többször 
találkoztunk. A feladat a marketinterv, a Magyar Turizmus Zrt. 2013. évi marketingtervéről 
szóló tájékoztató. 

Tessék parancsolni, vezérigazgató asszony. 

Denéné Tóth Mariann vezérigazgató szóbeli kiegészítője 
DENÉNÉ TÓTH MARIANN (Magyar Turizmus Zrt.): Így van. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottsági Tagok! 
Mielőtt a kollegám, Horváth Gergely a Magyar Turizmus Zrt. 2013-as marketing 

tervéről tájékoztatást adna, pár szót szeretnék én is mondani. 
Mint önök előtt is ismeretes, az országpromóció kiemelt kormányzati feladat, hiszen 

mind gazdasági, mind társadalmi szempontból fontos, hogy hazánkról egységes, pozitív képet 
alakítsunk ki. 

A feladatban érintett állami társaságok eddig önálló kommunikációt folytattak. Célunk 
az, hogy a jövőben erőinket egyesítve közös alapon épülő egységes, egy irányba mutató 
marketingtevékenységet végezzünk, mely a magyar turizmus és a magyar termékek 
népszerűsítését szolgálja. 

2012. július 1-jétől a turizmusmarketing feladatok mellett a Magyar Turizmus Zrt. látja 
el a közösségi agrár- és sportmarketing tevékenységhez kapcsolódó feladatokat is. A 
társaságon belül két struktúra jött létre, a turisztikai és az AMC, Agrármarketing Centrum 
vezérigazgatósága. Ezek együtt két külön költségvetési soron szerepelnek a rendelkezésre álló 
források, tehát véleményünk szerint a turizmus költségvetése nem fog sérülni, vagy legalább 
is nagyon reméljük. 

2013-tól belföldön és külföldön is egységes üzenetet közvetítünk, a magyarországi 
kínálat népszerűsítését közösen szeretnénk elvégezni. A turizmus, a gasztronómia, a bor, és 
valamennyi jó minőségű magyar termék egymást kiegészítve jelenik meg a 
marketingtevékenységünkben, kiemelten hangsúlyozva hazánk értékeit. 

A marketingkommunikációban egy egységesítésre törekszünk mind arculatban, mind 
vásári megjelenésben. Tekintve, hogy a bor és a gasztronómia téma nem önálló turisztikai 
attrakció, viszont egyéb turisztikai termékek esetében kiegészítő vonzerő, így minden vendég 
számára nagyon fontos. 

Külföldi megjelenésben tehát ezt szeretnénk a továbbiakban is alkalmazni, belföldön is 
összehangolt kampányt tervezünk. 

Ahogy a korábbiakban is, a jövőben is számítunk a sportbizottság javaslataira és 
támogatására. Köszönöm szépen, és akkor átadom a szót Gergelynek. 
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Horváth Gergely beszámolója 
HORVÁTH GERGELY (Magyar Turizmus Zrt.): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság!  
Megkapták az anyagot az idei évi, jövő évi marketingtervünknek a teljes stratégiai 

taktikai mellékleteit, melyben külpiacokra bontva a stratégiát elemezzük, a nemzetközi 
tendenciákat, piacokat, és minden országra lebontva egy akciótervet dolgoztunk ki a tavalyi 
évhez hasonlóan. Nagyon sokat lehetne beszélni, az idő rövidsége miatt szeretnék csak egy-
egy fő gondolatot összefoglalni, hogy mi is volt a gondolkodásunknak az alapja. 

Az idei évi, 2012-es marketingtervnek a „Változó idők, változó világ” volt a címe. Idén 
volt szerencsém már a tavalyi eredményekről beszámolni. A tavalyi évi eredmények a 2007-
es eddigi rekordév felett voltak, 2,4, illetve 2,5 százalékkal, így nagy várakozással 
tekintettünk, és kicsit óvatosan tekintettünk az idei évi forgalom elé. 

Az 1-8. havi, 1-9. havi statisztika most már rendelkezésre áll, tehát a szeptemberi 
statisztikák is megvannak, amire azt tudjuk mondani, hogy igenis látszanak a számokban, 
hogy a régió, Európa és a világ átlagánál nagyobb mértékben növekedett a forgalom 
Magyarországon. 7,4 százalékkal nőtt a külföldi vendégek száma, 7,6-del a vendégéjszakák 
száma. A minőségi szálláshelyeken, szállodai kategóriában ez még nagyobb, 10,8 százalék 
volt, és ami pozitívum volt, hogy a belföldi kereslet az ismert gazdasági helyzetben, azt 
hiszem, nem kell önöknek említeni, nem csökkent tovább, pontosabban nem csökkent a 
tavalyi évben sem. Az összkereskedelmi szálláshelyeken félszázalékkal növekedni is tudott, 
de a szállodai kategóriában a vendégéjszakák száma például 3,6 százalékkal növekedett. 

Nagyon sok összetevője van, próbáltuk röviden összefoglalni a marketingtervben. 
Lényegében az látszik, hogy a növekedés és a növekedési lehetőség a külföldi beutazó 
forgalom további növekedésében van, bár egyre magasabbra tesszük a mércét. 

Hogyan is tudjuk elvégezni ezt a további beutazóforgalom-növekedést? Erre próbálunk 
választ adni, és a Változó világ, változó eszközökkel folyamatosan a társaság 
tevékenységének is meg kell újulnia. Azok a marketingeszközök, amelyek korábban voltak, 
azok nem feltétlenül a leghatékonyabbak most már 2012-ben, és ezért a jövőre, 2013-14-es 
időszakra egy marketingeszköz-megújuláson dolgozunk.  

Nagyon fontos, hogy az, hogy ekkora növekedést tudtunk elérni, az nemcsak a 
hagyományos piacainknak köszönhető. 2 évvel ezelőtt, még hozzáteszem, a kormánynak a 
keletre nyitás politikája meghirdetése előtt szakmai alapokon gondoltuk úgy, hogy nézzük 
meg, milyen piacokon van még lehetőségünk. Így került a választás például az arab térségre, 
Indiára, más orosz vagy szovjetuniós államokra, a délszláv országokra. És azt kell mondani 
most már két év távlatában, és mikor a ’13-as marketingtervről beszélünk, akkor 2012-es 
eredményeket is tekintve, hogy nagyon dinamikusan, több mint kétszámjegyű növekedés 
mutatkozik ezekről a piacokról, tehát igenis érdemes továbbra is ezt a megkezdett utat járni, 
és érdemes új piacok felé fordulni. 

Hogy csak egy-egy számot említsek, Kínában tavaly a 44 százalékos növekedésen túl az 
idei évben több mint 10 százalékos növekedésünk volt. A délszláv országokban 15 százalékos 
növekedések vannak, nagyon mutatják azt, hogy a világ turizmusa átalakulóban van, és erre 
reagálni kell Magyarországnak is, a mi tevékenységünknek is és a turisztikai szolgáltatóknak 
is. 

Áttértünk a termék alapú kommunikációra pontosan azért, mert véleményünk szerint 
egy vendég nem feltétlenül egy várost, egy desztinációt választ, egy terméket, turisztikai 
terméket választ, amit aztán megtalál bizonyos területeken. Ezért is nagyon fontos a 
különböző desztinációknak és a szolgáltatóknak a csatlakozása a marketingtevékenységhez. 

Nagyon fontosnak tartjuk az együttműködéseket, itt két fő terület van, a Visegrádi 4 
országos European Travel Commission, amikor Európát mint turisztikai desztinációt 
promótáljuk. Itt van szerencsénk az igazgatóságban is szerepelni, így a későbbiekben erről 
még egy pár szót említeni fogok. 

Tavalyi évben hagyományteremtő szándékkal bevezettük a prémium turizmus napot, 
ami azt jelenti, hogy minden küldő piacon ne legyen sok elaprózódott, például a workshop és 
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ilyen napunk, hanem legyen egy kiemelt turisztikai nap, ahol mindig egy régió egy 
díszvendég, szolgáltatók a díszvendégek, és akkor az adott küldő piac utazási irodái, szakmai 
partnerei, sajtója képviselteti magát ezen. Ezt a továbbiakban is folytatni kívánjuk. 

Nagy hangsúlyt fektettünk a Kongresszusi Igazgatóság, aminek most már a neve is 
igazgatóság, két évvel ezelőtt egy termék volt csak, két fővel. Mind létszámban, mind anyagi 
erőforrásban továbbléptünk. Idén már beszéltünk a Malév leállása utáni helyzetről. 
Összességében rövid távon jelenleg pozitívnak látjuk a képet, kivéve a hivatásos üzleti, 
konferencia turizmust. Ezért erre a jövőben még nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni 
természetesen majd a rendelkezésre álló forrásaink tekintetében.  

Itt jegyezném meg, hogy mi minden negyedévben vizsgáljuk a saját tevékenységünket, a 
Kongresszusi Igazgatóság tevékenységét is. Mi úgynevezett, a beérkező, illetve megszerzett 
üzleti lehetőségek, ajánlatok konverzióját vizsgáljuk, hogy abból hány konkrét üzlet lett. Nem 
idénre, ez egy ’17-18-as, 2015-ös rendezvények, konferenciák, sportesemények. És az első 
hat hónapban bizony ebben a megvalósulási rátában komoly problémát éreztünk, viszont egy 
trendforduló látszik. Most az ősszel az év első felében tapasztalható negatív folyamatok 
megfordultak, és szintén hasonló rátával dolgozunk, mint a tavalyi évben. Idén több mint 15 
nemzetközi rendezvényt sikerült már elnyerni a következő évekre a Kongresszusi 
Igazgatóságnak a segítségével. 

Nagyon fontosnak tartottuk végig a szakmai partnerek bevonását, így a fő szakmai 
szervezetekkel, Szállodák és Éttermek Szövetsége, Magyar Beutaztató Irodák Szövetsége, 
Magyar Egészségturisztikai Marketing Egyesület, Magyar Rendezvényszervezők Szövetsége, 
rendszeres kapcsolatban vagyunk. A kongresszusi igazgatóságnál szerettem volna ezt 
megjeleníteni. Épp azon dolgozunk közösen, hogy hogyan tudjuk őket közösen egy újabb 
sales akvizíciós munkával bevonni őket, hogy Magyarországra és Budapestre még több 
konferenciát tudjunk hozni a meglévő eszközeinken kívül, ami a vásárok, workshopok, 
roadshow-k, study tourok, ez a négy alapvető tevékenységünk van. 

Minden évben van egy nagy rendezvény, egy konferencia Budapesten, aminek 
Magyarország helyszínt ad. A tavalyi évben az EU-elnökség alatt egy politikai témájú 
rendezvény volt, idén az MPI nevű szervezet volt, aki a világ legnagyobb 
rendezvényszervezője. Nekik volt itt az éves közgyűlésük, és jövőre a Fővárossal, illetve a 
Budapest Airporttal közösen sikerült elnyerni az úgynevezett Roots Europe konferenciát, 
amin a légiipar vezetői találkoznak, és nyilván a következő évi slot-okról, helyekről döntenek. 
Az, hogy egy európai ilyen találkozót sikerült Magyarországra hozni, ez stratégiai fontosságú, 
ilyen még nem volt. Itt májusban tényleg azon a három napon a világ összes vezető 
légitársaságának a döntéshozói lesznek itt, tehát kiemelt feladatunk lesz, hogy ott Budapestet, 
Magyarországot jó színben mutassuk be. Rá tudjuk őket venni, hogy repüljék a 
magyarországi, budapesti desztinációt, hiszen akkor lehetünk főleg a beutazó forgalomban és 
a gépkocsival nem megközelíthető piacokról versenyképesek, hogy ha minél több légihídunk, 
légiösszeköttetésünk van. Ezt az idei év nagyon szépen mutatja, hogy azok a piacok, ahol a 
Malév után új légitársaságok léptek be, nagyon komoly felfutás, és nagyon komoly 
forgalomnövekedés van. 

Természetesen az olyan sikeres programokat, mint a Sport Nagyköveti Program, 
Konferencia Nagyköveti Program, arra mi szeretnénk kitérni, hiszen a sikeres programokat 
tovább kell folytatni, ezt szintén majd a rendelkezésre álló forrásaink tekintetében tudjuk. 

A fő központi kiemelt kampányaink közül hatodik évében indult el idén a Budapest 
Winter Invitation, ez most november 1-jétől. Ezt szolgáltatói kezdeményezésre kezdtük el két 
évvel ezelőtt, továbbléptünk a termékfejlesztéssel ott a budapesti gyógyfürdőivel, hévizeivel 
közösen a vendégek egy fürdőbelépőt is kaptak. Úgy gondoltuk, hogy idén még tovább kell 
jutni, és a Szépművészeti Múzeummal egységesítve az erőinket, egy közös finanszírozásban 
egy komoly európai kampányba kezdtünk, ez a Cézanne kiállítással közösen. Jó volt látni, 
amikor két héttel ezelőtt egy külföldi vásáron, valójában találkoztunk ezekkel a 
marketingeszközökkel, tehát meg is jelenünk most már. Igaz, messze attól a mennyiségtől, 
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amit szeretnénk, mert szeretnénk, ha Magyarország folyna a csapból is, de hát az 
erőforrásaink ezt nem teszik teljes mértékben lehetővé, de dolgozunk rajta. 

Ezenkívül a nyugat-magyarországi gyógyfürdők egy újszerű kezdeményezés okán idén 
már kézzelfogható eredményei vannak. 40 százalékos növekedéssel a sármelléki repülőtérrel 
közösen, pontosabban a német partnerrel közösen, aki Sármelléken üzemelteti a gépeket, 
valamint heti buszos rendszerességgel, heti rendszerességgel buszokat hoz tender 
megoldással, Sárvár-Bükfürdő-Hévíz-Zalakaros. Ez egy elég sikeres programnak minősült, és 
ami örvendetes, hogy velük is a továbblépésen gondolkodunk. Elsősorban a július-augusztus, 
ami ezeknek a gyógyfürdőknek egy másfajta vendégkört vonz, és nem klasszikusan a 
gyógyturizmust, ezért a Balaton lenne az a termék, amit szeretnénk előtérbe helyezni.  

Megjegyezném, a német piacon is egyébként egy 20 éves csökkenő tendencia a 11. 
hónapja megfordult, és a növekedésben vagyunk. Ez a 6,5 százalékos növekedés, ami a német 
piacról jön, ez egy nagyon szép eredmény. Úgy gondolom, hogy amikor a német kiutazó 
forgalom egy százalékkal nőtt, akkor a 6,5 százalék pontosan a hatszorosa annak, ami a német 
piacról. Ennek is megvannak az okai egyébként, amit korábban felismertünk, egy új 
generációt kellett megszólítani a német piacról, és egy új generáció az, ami a korábbi 
csökkenő tendenciákat megfordította. Hozzáteszem, ami a korábbi években is probléma volt, 
az idősödő generáció bizony továbbra is csökken, de az össz, Németországból származó 
forgalmunk növekedni is tudott. 

Dolgozunk mi már a kreatív koncepción, két évvel ezelőtt elkezdtük a víz mint 
turisztikai termék továbbfejlesztését. Ezzel számtalan díjat nyertünk, épp két héttel ezelőtt 
kaptuk meg a IX. nemzetközi díjat például a külföldi kiállítási standunk arculatának. 
Vezérigazgató asszony is említette, ahogy most már az Agrármarketing Centrum is hozzánk 
tartozik, amibe a bormarketing is beletartozik, egy egységes kommunikáción, kreatív 
koncepción dolgozunk. Nagyon bízom benne, hogy a jövő évi szezon előtt ezzel már a 
szakmai nagyközönség, de legfőképpen a fogyasztók elé tudunk kerülni, ahol Magyarország 
és annak a különböző turisztikai termékei egységes arculatként tudnak megjelenni. 

Még egy-két dolgot kiemelve. Úgy gondolom, hogy történelmi lehetőség az, hogy Széll 
Tamás személyében, aki az Onix második Michelin-csillagos étterem szuséfje, bekerült a 
Bocuse d’Or világdöntőjébe, ami január 26. és 30. között lesz Lyonban. Széll Tamás most egy 
olyan emblematikus figura lehet mind belföldön, de elsősorban külföldön, mi azt szeretnénk 
kihasználni, a világ 22 legjobb séfje között lesz. Ez akár reggeli hasonlattal élve olyan, mintha 
egy magyar versenyző bekerülne a Forma 1-be. Ezt kiemelten fontosnak tartjuk, ilyen még 
nem volt, ezen ott leszünk közösen az Agrármarketing Centrummal, a közös 
együttműködésünknek az első kézzelfogható munkája, hogy közös standunk lesz. A Magyar 
Bocuse d’Or Akadémia az, aki a szakmai programot készíti hozzá. Egyébként is a téma Széll 
Tamás harmadik ételkompozíciója lesz, úgyhogy ne haragudjanak, de még nem beszélhetünk 
róla. Mi se tudjuk, csak körvonalakat, hogy miről, ez majd januárban fog kiderülni, most még 
nagyban készül a felkészülésre. 

A magyar napokat fontosnak tartjuk, így jövő évben lesz egy nagyon fontos 
megjelenésünk Ausztriában, linzi magyar napok, 10 napon keresztül Magyarország kulturális, 
bor- és gasztronómia, valamint turisztikai kínálata be tud jelentkezni. Ez több mint egymillió 
embert vonz ott a környéken, úgyhogy ettől az osztrák piactól nagyon sokat várunk.  

Magyarország díszvendég lesz a dortmundi Jagd & Hund szakvásáron, ami az egyik 
legfontosabb vadászati témájú vásár Németországban, ahol a vadászati turizmusban szintén a 
legfontosabb küldő piac Németország. Ott egyébként a Magyar Vadászati Egylet a 
díszvendég, ők fognak részt venni elég magas szinten, úgy gondolom, hogy ismét sikerül 
ebben a turisztikai termékben is Magyarország felé irányítani a figyelmet. 

Lesz jövő évben még egy magyar-olasz kulturális évad is egyébként, Magyarországon 
olasz, Olaszországban egy magyar évad. Ebben is keressük a csatlakozási pontokat, itt 
elsősorban kulturális kínálattal kulturális rendezvényekre tudunk rákapcsolódni, és elsősorban 
a kinti programokra is a kinti médián keresztül. 
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Sikerült elnyerni egy olyan rendezvénynek a megszervezését, ami egy SPACE nevű 
rendezvény, vidéki városok pályáztak rá, Sárvár nyerte el ennek a rendezési jogát. Ez egy 
közép-európai gyógyturisztikai vásár. Az Utazás Kiállítás nem volt egy jó turisztikai vásár, 
voltak kezdeményezések Budapesten is, de sajnos azok kudarcba fulladtak az elmúlt évek 
során. Így nagyon fontosnak tartottuk, hogy önmagában Magyarország nem elegendő ahhoz, 
hogy egy nemzetközi figyelmet felkeltő vásárt tudjon szervezni, ezért körbenéztünk a 
környékbeli országokban, hol van ilyen, és a szlovén partnerekkel egy kétéves 
tárgyalássorozat eredményeként egy vetésforgóban állapodtunk meg. Úgyhogy nagyon bízom 
benne, ha ez jövőre is sikeres lesz itthon, ahol több mint 120 szakmai partner volt egyébként 
lent, és idén diplomáciai probléma volt, mert mindenki Magyarországra akart jönni kísérő, 
utóutakra, és senki nem akart ott maradni Szlovéniában, ezért bízom benne, hogy ebben is 
fogunk tudni előrelépni. 

Szeretném még kiemelni, hogy Horvátország jövőre fog csatlakozni az Európai 
Unióhoz. Talán mindannyian emlékszünk, amikor Magyarország csatlakozott 2004-ben az 
európai országokhoz, úgymond a határai megnyíltak a magyar lakosság előtt. Micsoda 
felhajtást és micsoda rendezvénysorozatokat csináltak itt Magyarországon. Gondoltunk erre 
is, úgyhogy Zágrábban és Horvátországban szeretnénk majd a csatlakozás időpontja 
környékén különböző aktivitásokat kifejteni. 

Külpiacokat említettem, itt a keleti nyitásnak megfelelően szeretnénk az eddigi 
eredményekre építkezve továbblépni mind az arab piacokon, mindpedig a volt FÁK országok 
területén. 

Fontos megjegyezni még a Bejárható Magyarországhoz-t, vizsgáljuk annak lehetőségét, 
hogy hol tudunk csatlakozni. Jelen pillanatban két olyan turisztikai termék van, amelyik már 
kézzelfogható, már be is terveztük. Az egyik a lovasturizmus, a másik pedig a kék túra 
kapcsán a Természetjárók Szövetségével való együttműködésünk. A korábbi évek sikerére 
alapozva, mint amilyen a Torkos Csütörtök, vagy a Nyitott Pincék Napja, vagy a Márton-napi 
libatour, vagy a Turizmus Világnap, idén egy országos kék túra napot szervezünk a 
Természetjárók Szövetségével. Ez nagy valószínűséggel most van egyeztetés alatt, hogy 
melyik időpontban. Nagy valószínűséggel május elején lesz. 

Ezeket fő gondolatban. Úgy gondolom, a marketingterv elég részletes, piacokra 
lebontott, örömmel állunk most is, illetve bármikor máskor is a rendelkezésükre.  

Szeretnék még egy dolgot megemlíteni. Folyamatosan beszélünk arról, hogy 2020-ra a 
turizmus a világ első számú vezető iparága lehet, én nagyon bízom benne, hogy 
Magyarországon is. Ennek apropójaként sajnos megjelent a sajtóban, kicsit meglepetésnek 
szántuk, az ENSZ Turisztikai Világszervezetével közösen december 13-án lesz egy ünnepség. 
Nevezetesen tavaly a világ utazóinak száma 980 millió volt, és idénre vártuk az 
egymilliárdodik turistát, és ennek az ünnepsége, illetve ennek az ünnepsége, illetve 
kommunikációs kampánya december 13-ára fog esni, úgyhogy találkozni fognak velünk mind 
Budapesten, mind a vidéki régióinkban. Önök is mint a turizmusbizottság tagjai, úgy 
gondolom, erre büszkék lehetünk. Ez egy folyamatosan bővülő iparág, és az egymilliárdodik 
utazót fogjuk ünnepelni december 13-án. (Közbeszólásra:) Ott is lehet, tehát még vannak 
különböző vitatkozások a WTO-val, hogy hogyan fogjuk számolni, ki lesz az 
egymilliárdodik, lehet rá egyébként, pontosan ez lesz a kampányunk gondolata, hogy „lehetsz 
te is az egymilliárdodik”, de hát ez még a kreatívosokkal, a team csapattal még egyeztetés 
alatt van. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: És a jelszó az lesz, hogy (Tájszólással:) „Hatvanban harap a kacsa” 

(Derültség.), na de komolyra vissza. Nagyon szépen köszönjük. Kérdések, vélemények. 
(Jelzésre:) Hadházy képviselő úr. 
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Észrevételek, kérdések a bizottság tagjai részéről 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Először is szeretnék gratulálni az 

előző időszak eredményeihez, és bízom abban, hogy a jövőben is hasonló dinamikus fejlődés 
lesz tapasztalható. Azt gondolom, ez a terv részben az előző időszak erősségeire épít, és 
azokat kívánja tovább erősíteni, ami teljesen korrekt és normális. 

Két kérdésem van igazából, illetve két felvetésem. Az egyik az, hogy a termékalapú 
marketing hogyan kapcsolódik a térségi desztinációs menedzsmentekhez, illetve 
desztinációkhoz. Milyen technikákkal fog ez megtörténni? Illetve arra szeretném, és erre 
mindig fel fogom hívni a figyelmet, hogy az okostelefonok terjedése okán rendkívül új és 
izgalmas lehetőség nyílt a turizmus számára is. És én problémásnak látom azt, hogy az 
alkalmazások egy része legalábbis fizetős. Ebből adódik, hogy nem jut el mindenkihez. Az 
alkalmazások másik része pedig szakmailag nem megfelelő színvonalú. Akár a nyelvi 
mutációkra gondolok, akár a tartalomra, gyorsaságra, elérhetőségre, nem tudom, mire. Ebben 
a turizmus részvénytársaság tud-e és kíván-e valamilyen segítséget adni a turizmus számára? 

Köszönöm szépen. 
 
HORVÁTH ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm, egy gyors kérdésem lenne, azt tetszettek 

mondani, az agrármarketing tevékenységet és most már a bormarketinget is fogják 
vezényelni. Erről egy picit részleteiben, mi az ami más lesz, mi az, ami a mostani elemekből 
használható, és hogy lesz ez az egész egységes, merthogy azt tetszettek mondani, hogy valami 
egység a cél. Ha erről picit részletesebben, azt megköszönném. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Zakó képviselő úr. 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Alapvetően kritikus attitűdöm mindig 

megbicsaklik, amikor itt ilyen turisztikai, marketing ügyekről hallok, mert alapvetően azt kell 
mondjam, tetszik ami itt folyik a házunk táján.  

Azért most is van egy észrevételem. Kicsit vitatkoznék vezérigazgató asszony azon első 
mondataival, miszerint az étel-ital nem jelenthet turisztikai attrakciót, valami hasonlót tetszett 
mondani. Szeretném, hogy ha azt jelentené, nekem konkrét számokkal bizonyítható 
tapasztalatom van atekintetben, hogy részben a magyar emberek, de általában az emberek 
mindenhol nagyobb arányban és lelkesebben vesznek részt, hogy ha azon a rendezvényen 
ehetnek-ihatnak. Szűkebb hazám, Nagykanizsa esetét tudom mondani, ahol voltak 
borfesztiválok rendszeresen, de amióta Kanizsai Bor- és Dödöllefesztiválként működik, azóta 
nagyon nagy tömegeket mozgat meg. És megyék, városok sorát nézve elmondhatjuk, hogy itt 
a töktől a mákig, a rétestől a kolbászig végigmehetünk az étlapon, mindennek van valahol egy 
kis hazája, amire építi az idegenforgalmát. És tömegesen mennek Nagyszakácsitól kezdve 
bárhova.  

Nekem mindig a müncheni sörfesztivál, az Oktoberfest jut eszembe, amikor elképzelek 
egy olyan idilli magyar képet, amikor valahol az országban, és ha kell, akkor ám legyen 
Budapesten, bár nem biztos, hogy ez a jó megoldás. Olyan nemzetközi méretű, és igazán 
nagy, és nemcsak a Várban tartott borfesztivál méretére gondolok. Egy mindent elsöprő nagy 
bor, azért mondom a bort, mert sörben nem vagyunk erősek, nincs is saját magyar sörgyárunk, 
de a bort kifejezetten ilyennek tartom, és valamilyen étellel, de hát az már legyen másodrangú 
dolog. Évek hosszú fárasztó munkájával eljutnánk odáig, hogy világszintű és méretű magyar 
borhetek, nem hétvégék lennének, még egyszer mondom, erősen hajazna az Oktoberfestre, 
ahova tényleg csak a sörért mennek az emberek, meg a perec meg a grillcsirke és káposzta 
miatt, és az óriáskerék meg a hullámvasút csak valami vivő, kiegészítő szerepet játszik. 

Én úgy gondolom, hogy sok mindennel büszkélkedhetünk, de amivel különös módon, 
azok a gyógyvizeink, boraink és még pár dolgot fölsorolhatnék. Hogy kérdezem is, hogy nem 
látnak-e abban fantáziát, hogy nem egyik évről a másikra, évtizedes ívben gondolkodva óriási 
borheteket tartsunk, amely szerintem óriási fogadókészségre találna.  
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Gratulálok én is a munkához, jó kezekben látom még ellenzékből is a szakterületet. Még 
egy kérdés, ami a reggeli hungaroringes büfé árakkal kapcsolatos. Most tart vagy van a 
Budapesti Gasztronómiai Fesztivál. Külön cikkeket olvastam, hogy elképesztő árak vannak 
ott is. Tehát hogyha külföldiekben gondolkodunk, ami persze fontos szempont, akkor ne 
feledkezzünk már meg a hazai (Közbeszólásokra:), kis figyelmet szeretnék kérni, mert 
bizottsági ülés van, örülök, hogy jól érzi magát a képviselő úr. Ha kicsit a hazai jövedelmi 
viszonyokhoz igazítottan, saját eszközökkel együttműködnének abban, hogy ne újságból, 
tévéből és otthonról és utólag értesüljenek olyan rendezvényekről azzal a felkiáltással, hogy 
„milyen jó drágám, hogy nem mentünk oda, mert ott hagytuk volna a félhavi fizetésünket”. 
Ezek nagyon jó dolgok, ötletes dolgok, de tömegek számára nem elérhetőek. Mindenki úgy 
érzi, hogy rákészül, és lehet, hogy a magas helypénzek, bérleti díjak az oka, de ezt egy hibás 
szerkezetnek tartom vagy struktúrának hogy mindenki azon a két-három napon akar 
megtollasodni, illetve a rendező által szabott díjakat kell, hogy behozzák és még valami 
maradjon is a vállalkozóknak.  

Ez egy mindenféleképpen reformra szoruló elképzelés, a régi mondás szerint jobb a sűrű 
fillér, mint a híg forint. És ez legyen egy szempont akkor, amikor ilyen fesztiválokban, 
rendezvényekben gondolkodunk. Nagyon-nagyon kevés magyar ember engedheti meg 
manapság, hogy házon kívül étkezzen családi szinten, nem beszélve arról, hogy rendszeresen. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még? (Nincs jelzés.) Én is hadd mondjak két-három dolgot. 

Nagyon korrekt az anyag, köszönjük szépen, azt gondolom, hogy teljeskörű. Volt nálam a 
Hungarikum Szövetség vagy társaság (Csizi Réka: Szövetség.), és ők ajánlották 
együttműködésüket. Ők a Mathiász borászcsalád, illetve Béres család és még sok mások. 
Lehet, hogy használni lehet őket, lehet, hogy az ő arcukat, az ő hírüket lehet használni. Fel is 
ajánlottak egy lehetőséget. Mathiász úr ajánlotta fel, az ő dédapja volt az a Mathiász János, 
aki 3600 szőlő nemesítésébe fogott bele annak idején, és a világon ma 60 olyan szőlőfajta 
van, ami innen Magyarországról származik, Krímtől Kalifornián át Argentínáig. Tehát egy 
hihetetlen nagy dolog. Gyakorlatilag majdnem annyian ismerik Mathiász Jánost, mint Puskás 
Ferencet, a hozzáértők egészen biztos. 

Felajánlottak egy nagy borfesztivál szervezésében való segítséget. Franciországban van 
valami őrült nagy európai borfesztivál, (Csizi Réka: Olaszországban.) Olaszországban, 
majdnem eltaláltam, és segítenek abban, hogy az Magyarországon is itt lehessen. Nyilván ez 
előbb-utóbb pénzkérdéssé válik, de biztos vagyok abban, hogy a nagyságrendje körülbelül 
hasonló, mint a Forma 1, a borkultúrát ismerők között. Javaslom, nyilván segítek is, hogy 
akkor vegyük föl közösen velük a kapcsolatot. 

A másik: a társasági adót lehet, hogy nehéz volt végighallgatni, de a 
létesítményfejlesztésnek van egy olyan előnye, amelyre már most elindult sokak fantáziája. 
Nemzetközi edzőtáborok szervezése Magyarországon, elsősorban labdarúgó csapatok már 
jelentkeznek Magyarországon. Szombathelyen az Arsenal jelent meg először, nem tudom, ki 
mennyire emlékszik rá. Gyakorlatilag azóta Szombathelyre igen jelentős német, angol 
csapatok hárman-négyen már érkeztek, ez is olyan része lehet a turisztikai kínálatnak, ami 
még nincs. Egy nagyon-nagyon kurrens valami, és akkor itt kapcsolódnék a sportturizmus 
egészéhez. A készülő turisztikai törvényben még nincs benne sportturisztikai gondolat. Ha 
közösen figyelnénk rá, jó lenne, mert ha nincs benne, akkor a pályázatokban sem fog 
szerepelni sportturizmus, és ha nincsen ott, akkor nem tudunk pénzeket szerezni a 
sportturisztikai elképzelésekhez. Az egészségturizmus pedig a kormányprogram része, és ez is 
kevéssé markáns még ebben a turisztikai stratégiában, vagy akár a törvénytervezetben, inkább 
így mondom. Tehát azt is, azt gondolom, hogy kellene egy kicsivel jobban tolni előre, de 
látom az anyagban, hogy ennek azért vannak már alapjai.  

A hazai turizmus tekintetében megjelenik a kéktúra, a lovasturizmus, és nem tudom, mi 
a harmadik, amit tetszettek hallani. (Horváth Gergely: Magyarországon ez a kettő van 
egyelőre.) Akkor ez a kettő. De a víziturizmus gyakorlatilag össze tudja kapcsolni az egész 
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országot. A Balaton, a Duna, a Tisza, a Tisza-tó, a Dráva, a Száva sok minden bekapcsolható 
ebbe a területbe, a Velencei tó. A kerékpáros túra, és most itt térek Salgótarjánra, ott az ő 
környékükön olyan erdei kerékpáros programok vannak, több mint 1000 ember 
megmozgatása ez, a kerékpáros szövetségen keresztül, a Mountainbike szövetségen keresztül 
szerintem lehetne használni. Nagyon sok ember, és nemcsak biciklizik, hanem bemegy 
különféle településekre, ennek idegenforgalmi lehetőségei is lehetnek. 

Amit alelnök úr mondott, én is összekapcsolnám, az ország lehetőségét a bajai 
halászlétől a nagykanizsai dödölléig, hátha egy ilyen tematikus lehetőség van ebben a 
kérdésben. 

És az utolsó kérdés, hogy mit csinál a sportnagykövet? Mert azt nem tudom, azért 
kérdezem. Van Konferencia és Sport Nagyköveti Program, hogy ezen belül mégis mit 
csinálnak? 

Horváth Gergely válaszai 
HORVÁTH GERGELY (Magyar Turizmus Zrt.): Köszönöm a kérdéseket és a dicsérő 

szavakat. Hozzáteszem, ez nem a mi érdemünk, hanem tényleg itt a szakmával próbáltuk 
szorosra fűzni a kapcsolatot, hogy a szakma mondja meg, mert mi egyetlenegy kampányt nem 
végzünk a turizmus zrt. promótálására. Mi az alapító okiratunk szerint a turisztikai szektor 
kínálatának versenysemleges piacra vitele a fő feladatunk, ezért járjuk az országot, roadshow-
t szervezünk a fő szakmai szervezetekkel, hallgatjuk őket, hogy mit szeretnének, és egy 
folyamatos konzultációban vagyunk. 

Hadházy képviselő úr kérdezte: a termékalapú marketing hogyan tud csatlakozni a 
térségi desztinációkhoz. Itt azért alapvetően sajnos a válság miatt a szolgáltatók, desztinációk 
fejében egy kis zavar van. A turizmus zrt. nem végzi el helyettük a marketingtevékenységet. 
Nem is végezhetem el, hiszen versenysemleges piacrajutás az alapító okiratban 
megfogalmazott feladat. 

Egyetlenegy olyan kampányt nem látnak, hogy mi egy várost, egy szolgáltatót, egy 
szállodát promótálnánk, ezt nekik kell. Ezért is van a termékalapú kommunikáció, és azért is 
hoztuk előre most már harmadik évben novemberre a marketingterv prezentációt, ami jövő 
héten lesz egyébként, és ott a szolgáltatókkal, régiós vezetőkkel, termékvezetőkkel, 
külképviselőkkel már most le tudnak ülni, hogy hogyan tudnak csatlakozni ezekhez a 
kampányokhoz egy termékalapú kommunikációban, egy ernyőkommunikációban, vagy 
példának okáért említsem, most folyik az egészségturisztikai kampányunk. November-
december hónapban remélem, találkoznak mind az öt médián keresztül ezekkel a 
kampányokkal. Ahhoz tud minden térségi, minden helyi desztináció, minden szolgáltató, 
akinek ebben a témában van mondanivalója, van kínálata, erre rá tud csatlakozni úgy, hogy 
milyen csatlakozási pontot kínál.  

Az okostelefonokról nem kell meggyőzni, most készítjük a jövő évi tervet, akkor pont 
azon gondolkodunk, hogy mennyit húzzunk, mennyi forrást csoportosítsunk át nyomtatott 
felületekről, vagy akár papíralapú kiadványok nyomtatásáról. Többször idéztem már a két 
héttel ezelőtti külföldi vásárt, svájciak bejelentették, hogy nem nyomtatnak több prospektust, 
vége, csak online kommunikáció. Mi ezen dolgozunk, remélem, hogy március végére, tehát a 
szezon elejére készen lesz, és igen, ez ingyenes. Nekünk nem szabad profitalapú orientáltnak 
lenni, nekünk ingyenesen kell ezeket elérni. Vizsgáljuk már a kollégákkal hónapok óta a 
versenytársakat, Ausztria például nagyon jó kiadványokat vagy nagyon jó okostelefonokat, és 
itt jön majd be egyébként a Bejárható Magyarország is. Ausztriának olyan szenzációs túra, 
kerékpáros túra online applikációi vannak, amelyek ingyenesen letölthetők a saját oldalán. 
Igaz, hogy három van összesen, de nagyon tudom mindenkinek a figyelmébe ajánlani, bár 
remélem, nem külföldre mennek biciklizni, hanem itthon, de ezt nagyon tudom ajánlani. 

Az AMC-vel kapcsolatban érkezett kérdés, hogy hogyan tudjuk egységesíteni. 
Alapvetően ahogy vezérigazgató asszony elmondta, az önálló büdzsénk megmarad, tehát itt 
mi elsősorban marketing egységesítéssel, közös kreatívon dolgozunk. Ami azt jelenti, hogy ha 
ők bármit kommunikálnak akár külföld, akár belföld felé, akkor azok az egységes elemek 
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megjelenjenek, megjelennek minden marketing eszközön. Gondolok itt a kiállítások, ők is 
végeznek, bár jóval kevesebbet, mint amennyit mi, sajnos, mert szerintem nekik is jóval 
nagyobb forrásra volna szükségük, amennyire megismertük őket az elmúlt félévben. A 
kiadványok arculatán át a kampányokban a megjelenítő keretrendszer, amiben megjelenik, 
abba azt írjuk bele, hogy Budapest, vagy azt írjuk bele, hogy a magyar borok. Kvázi kreatív 
szempontból mindegy a keretrendszer, egy jó kreatív rá, és így próbáljuk egységesíteni a jövő 
évben. Azt hozzátenném, hogy sajnos tényleg nincsenek egy jó helyzetben anyagilag, és jóval 
nagyobb forrásra volna szükség ahhoz, hogy láthatóbbá tudjanak válni elsősorban külföldön 
is. Külföldre szinte tényleg minimális az az összeg, ami sajnos rendelkezésre áll. Én is 
rengeteg ajánlatot kapok mind Magyarországról, mind külföldről, hogy hol lehetne 
megjelenni még, milyen külföldi borrendezvényeken, borkóstolásokon, ami az országképet 
tudná formálni, de ez pénz, pénz és pénz. Ami ráadásul nem egy kiadás, hanem befektetésnek 
nevezem mindig, mert ez sokszorosan megtérülne. Úgyhogy ha önök tudnak segíteni, akkor 
szerintem az egész társaság ezt nagy örömmel venné. 

Zakó képviselő úr kérdezte, lehet, hogy ez félreértésre adott okot. Tehát sajnos nagyon 
szűk az a réteg, és itt elsősorban a beutazókról beszélünk, tehát nem a belföldi, amit ön is 
említett, azzal egyetértünk, aki gasztronómiai motivációval érkezik. Pontosan ezt véltük 
felfedezni, és ezt láttuk, viszont a gasztronómia minden termékben, legyen egészségturizmus, 
legyen Budapestnél vagy Balatonnál egy nagyon fontos és meghatározó termék. Ezért is 
fontos a niche market, ez egy nagyon szűk réteg, például a Bocuse d’Or verseny, mert azoknál 
igen. Azoknak az olvasói, akiknek mondjuk egy gasztronómiai szaklap arról fog írni, hogy a 
magyarországi konyha a megújulásról, Széll Tamásról ír, az lehet ez a niche market, a 
gasztronómia nem általában egy utazásra okot adó turisztikai termék a külföld számára. 

 Vannak különböző kutatások, pár évvel ezelőtt a turizmus zrt.-nek a fesztiválok éve 
volt, hihetetlen eredmények jöttek ki, én nem gondoltam volna. Több mint 50 százaléka a 
fesztivál látogatóknak gasztronómiai fesztiválon vett részt egyébként, az étel-ital 
fesztiválokon. Ezért is van az, hogy úgy gondoljuk, hogy mi a külföldi kommunikációnkban a 
fesztiválokat az idei négy turisztikai terméken kívül a fesztiválokat is beépítettük, mert úgy 
gondolom, hogy igenis vannak Magyarországon vidéken, nemcsak Budapesten is nagyon jó 
rendezvények, fesztiválok, amik már külföldi érdeklődésre tudnak számot tenni, és abban 
kellene továbblépni. Ne várjuk azt, hogy angolok fognak jönni, mint például egy 20 év alatt 
felépített brand, Szerbiában van egy alternatív zenei fesztivál például, ahol külön charter 
repülőgépek jönnek, charter repülőgépek szállnak le. Több mint 20 ezer fiatal angol van egy 
ilyen speciális műfajban. Ilyet felépíteni 20 év munkája, de mondjuk az, hogy az alföldi 
régióban található különböző fesztiválokról minél több Romániából, Erdélyből vagy egyéb 
dél-szláv országból érkező vendég legyen, azt már elképzelhetőnek tartom, és az országba 
elsősorban a környező országok azok, ahol szerintem ebben piacképesek leszünk. Hogy egy 
miskolci kocsonyafesztiválon például igaz, hogy ott volt egy külföldi delegáció, japán, kínai, 
azok nem fognak jönni, de a környékbeli országokból igenis van realitása, hogy csak egy 
példát említsek ezekből. 

A belföldi kommunikációnk során a fesztiválok abszolút egy nagyon komoly motiváció, 
azzal maximálisan egyetértünk, úgyhogy mi minden egyes hírportálunkon, gondolok itt akár a 
facebook oldalunkra, vagy bármilyen új online alkalmazásunkra, ahol okot adunk a belföldi 
utazásra, tehát a belföldi embereket szólítjuk meg, az főleg a szezonban az első számú kiemelt 
apropó, tehát ezt továbbra is folytatni kívánjuk. 

A müncheni sörfesztivált hallva fájt a szívem, német szállodai kollegáimmal beszéltem. 
A müncheni sörfesztivál alatt egy ötcsillagos kategóriában 400 eurós átlagár van. Idén 
Budapesten, amikor volt az EPCA kongresszus, az volt az idei évben, amikor a legmagasabb a 
városban az átlagár, 280 eurót ért el a Kempinski. És mondjuk három nap volt az EPCA és 
kétévente van három napra. A sörfesztivál 10 napra van körülbelül, és évente kerül 
megrendezésre. Tehát azokon kívül, amennyi pénzt ott költenek az emberek kinn a 
fesztiválon, még a szállodákban is, ez egy nagyon komoly lehetőség.  
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Én támogatnék egy ilyet. Nekünk nem feladatunk és nem végezhetünk, tehát saját 
rendezvényünk nincsen. A budai borfesztivállal jók a kapcsolataink, ők is úgy látom, hogy 
egy nagyon prémium kategóriát szólítanak meg, és az a helyszín most már szerintem 
maximalizálva van. Ezen el lehetne gondolkodni, hogy továbbvinni, és egy városi szintű 
rendezvénnyé tenni. 

Ugyanezt javasoltam egyébként a Tavaszi Fesztiválra is. A Tavaszi Fesztivál is 
szerintem egy nagyon jó rendezvény turisztikai szempontból, egy problémát látok, hogy 25 
ezer külföldi vendégéjszaka származik csak belőle, mert egy nagyon prémium termék. 
Nagyon jó a saját kategóriájában, de amit ön is említett, hogy mondjuk egy müncheni 
fesztiválon egymillió ember van ott, nem összehasonlítható a kettő szakmailag, nehogy az a 
vád érjen, az kulturális, ez pedig egy sörfesztivál. De az, hogy például a Tavaszi Fesztivál 
alatt hozzuk az emberekhez közel, a köztereken legyen élőzene, a szállodákban, 
vendéglátóhelyeken legyen Tavaszi Fesztivál menü, 17-től 19-ig játsszanak a 
Zeneakadémiáról fiatal zenészek, akik ingyen és bérmentve eljönnek, tehát a városhoz hozzuk 
közelebb, az emberekhez, akár az itt lakókhoz, de elsősorban a külföldiekhez az egész 
fesztivált. Ezeket mind elmondjuk, ösztönözzük, én látok benne fejlődést, de ezt üzleti alapon 
kell valakiknek majd egyébként megszervezni. 

A Karácsonyi Vásárról igenis láttam azt a cikket, amiről egyébként most írnak, 
hozzáteszem, ugyanez vonatkozik a Forma 1-re, ezek az árak a külföldi kiemelt, mindannyian 
szerintem voltunk a bécsi karácsonyi vásáron, ahol annál alacsonyabbak voltunk. Vagy, én 
nem jártam, de mondjuk hallottunk külföldi Forma 1-es versenyt, azok az árak alacsonyabbak. 
Én sokkal nagyobb problémának látom a Forma 1-en egyébként, hogy ahogy elmondta 
Gyulay úr, hogy elég magas bérleti díjat szednek, és három nap alatt kell megtermelniük, a 
minőséget. Lehet sok pénzt kérni szerintem, van az a réteg, főleg aki Forma 1-re megy, de ha 
azért rossz minőséget kap, na az az igazi országimázs, hát ez igazán egy országkép, amikor 
drágán is, de ráadásul nem megfelelő minőséget kap, azt sokkal nagyobb problémának tartom. 

Azt, hogy milyen ösztönző rendszerek vannak a magyar lakosságra, amire ön is utalt, 
meg kell vizsgálni, biztos annak is a lehetőségét a szervezőknek, de tegyük hozzá, hogy ott a 
több mint 75 vagy 85 százalék, amit mondtak, az külföldi érdeklődő, tehát ami turisztikai 
szempontból, hála istennek, mondom, de ott a külföldiek a célközönség. 

Elnök úr említette a Hungarikum Szövetséget, kapcsolatban állunk Mathiász úrékkal 
egyébként. Vizsgáljuk a lehetőségét. Nekem egy bajom van, amit elmondtam nekik is, hogy 
az egész hungarikum, azok, amiket ők próbálnak összefogni, ezek termékekről szólnak. Ami 
egy jó kiindulási pont, de a hungarikum az én szakmai álláspontom szerint nemcsak egy 
termék. Lehet ez akár egy népművészet, egy kulturális tevékenység is, ebben kellene 
előrelépni, és ebben látnék nagyobb lehetőséget. Rokoni kapcsolatban áll az olaszországi 
borrendezvény szervezőjével, hamarosan találkozni is fogunk, ebben maradtunk, valószínűleg 
decemberben, úgyhogy csak szeretném jelezni, hogy folyamatban van. 

A sportturizmus, épp tegnap beszéltem Kiss Norbert államtitkár úrral ebben a témában 
igen, ezzel elkezdtünk foglalkozni. Tudjuk, ki az a szervező. Én jómagam szombathelyi 
születésű vagyok, onnan tudtam az Arsenalt, azért is jeleztem egyből. Ott a Gelei Karcsi volt 
az, aki ezzel foglalkozott. (Elnök: Először ő volt?) Ő az, aki nemzetközi, kicsi szépséghibával, 
mert a szombathelyi fellépéssel Gelei Karcsit találták meg, aki magyarországi helyszíneket 
ajánlott, azt hiszem, 6 vagy 7 évvel ezelőtt. És egyetlenegy helyszínt nem tudott mutatni, ők 
azóta ragaszkodnak. Ő szervezi, azt hiszem, idén hetedik alkalommal, és Ausztriában egy 
faluban egy szállodában laknak, és átjöttek edzőmeccset játszani. Tehát Magyarország abban 
a prémiumkategóriában nem tudott olyan lehetőséget mutatni, sajnos. Három területet mond 
ő, ahol ennek realitása lenne, Telkit, Szolnokot javasolja nagyon, illetve most Győr az új 
elkészült pályával és hotellel. Lipót is lehet, mert ott is jó állítólag a füves pálya, de ott a 
szállodakapacitások azért jóval kevesebbek. 

Elsősorban illúziókat ne ringassunk, amikor az utolsó osztrák faluban nagyon jó 
minőségű szálloda van pályákkal együtt, nekünk nem feltétlenül ebben a prémium 
kategóriában kell versenyeznünk, hanem amit ön is említett, tudok konkrétan kuvaiti, arab 
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csapatokat. Osztrák amatőr csapatok járnak Nyugat-Magyarországra, akik komoly pénzt 
hagynak ott. Lehet, hogy a sör nagyobb motiváló erő, mint mondjuk maga a játék, de igenis 
ebben van lehetőség. Itt nekünk fel kell mérni, hogy az egészségturizmusban is nekünk 
hiányzik az a szakmai partner a másik oldalról a sportállamtitkárság, úgy néz ki, hogy tud egy 
politikai támasz lenni, hogy mérjük fel azt a kínálatot, amit utána a keresleti oldalra tudunk 
vinni. Úgyhogy ezt tervezzük most a tél folyamán, hogy ezt felmérjük, hogy mik azok a 
létesítmények, ahol van szálláshely is. Volt erre korábban próbálkozásunk a NUSI-val 
egyébként, Vígh László kormánybiztos úrral, de ott az a baj, hogy ők a saját 
létesítményeikben gondolkodtak elsősorban, és ők sajnos nem a legmegfelelőbb állapotokban 
vannak. Van olyan létesítmény, ami be is van zárva, de ennek a felmérése szerintem egy 
fontos feladat, hogy utána piacra tudjuk vinni akár a külképviseleteken, akár a megfelelő 
szakmai csatornákon keresztül. Utána annak a megszervezésében nem feltétlenül tudunk mi 
részt venni, mi a piacra jutást tudjuk, és azok az érintettek tudnak részt venni.  

A Bejárható Magyarország, igen most az ötből kettő sportágat említettünk, mert abban 
látjuk azt, hogy olyan stádiumban vannak, hogy már kézzelfoghatóan tudunk hozzájuk 
csatlakozni, vagy tudunk segítséget nyújtani. Vitorlás szövetséggel is tárgyaltunk, a kajak-
kenu szövetséggel egyébként még nem, de ott még várjuk azt, hogy mik lesznek azok a 
képződő pontok, amiket be tudunk tenni. Egyébként ezek nem nagy költséggel járó dolgok, 
tehát ebben tudunk segítő kezet nyújtani. Körülbelül egy hónappal ezelőtt jártunk a Bejárható 
Magyarországnak egy konferenciáján, ez volt az első hivatalos konferencia. Azt gondolom, az 
első kezdeti munka után most vannak ott, hogy tovább tudnak lépni, és például most kerestek 
meg minket először, mert most tartanak ott ebben a munkában. 

A Sport Nagyköveti Programunk pedig még nem sportnagykövetek, bár szeretném, ha 
azokká válnának előbb-utóbb. Mi azt tapasztaltuk az utóbbi években, hogy mind a 
konferenciaszervezés ügyében, mind a sport dolgok ügyében, tisztelet a kivételnek, azokat a 
sportszövetségeket, akik járnak külföldi versenyekre, vagy rendeznek nemzetközi 
versenyeket, mi ahhoz tudunk anyagi támogatást nyújtani, hogy a versenyt elnyerjék. Tehát 
amikor pályázunk egy 2017-es ifjúsági világbajnokságra, akkor mi az elnyerésében tudunk 
részt venni jelen pillanatban. Itt anyagilag is a kiutazás költséget max 3 millió forintig 
segítjük, de jóval nagyobb az a hozzáadott érték, hogy hogy kell prezentálni. Mert egy 
matematika professzor, ami konkrét példám volt, például aki egy nagyon elismert Bolyai-díjra 
javasolt matematika professzor, aki a saját tudományában a nemzetközi szövetségben egy 
vezető szerepet töltött be, de fogalma se volt, hogy Magyarországot hogyan mutassa be, 
hiszen nem ezzel foglalkozott, nem ez a szakterülete. Tisztelet a kivételnek, a szövetségeknél 
is ez volt, de hozzáteszem, a szövetségeknél sokkal nagyobb sikerünk van abból a 
szempontból, hogy minden szövetség nagy örömmel jelentkezik és segítenek, és sokkal 
jobban is meg ebből a szempontból a Sport Nagyköveti Program, mint a Konferencia 
Nagyköveti Program. A Sport Nagyköveti Programnál majdnem hogy forráshiánnyal 
küzdünk, hogy mennyi rendezvényhez, pályázathoz tudunk támogatást nyújtani. Míg a 
Konferencia Nagyköveti Programhoz pont az érintett okoknál fogva szinte lasszóval keressük 
azokat a magyarországi embereket, akik pályázni tudnának, akiknek a tudományos 
munkájukat is segítené, ha Magyarországra hoznák, mint egy elnökségi tag, egy későbbi 
világkongresszust. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük. Egy dolgot nem tudtunk megtenni, nem beszéltünk arról, hogy 

hány milliárd forint kellene ahhoz, hogy ez a program igazából működjön, de miután 4 órát 
tetszettek várni, a jövő évi költségvetésbe ezt egészen biztos, hogy nagy erőkkel fogjuk 
patronálni, hogy odakerüljön. Köszönjük szépen. 

Egyebek 
Múltkor abban maradtunk, meghallgatva a Paralimpiai Bizottság és a Hallássérültek 

Sportszövetsége tájékoztatóját, hogy elkészítünk egy állásfoglalást, ami arról szól, hogy a 
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Siketek Nemzetközi Sportbizottsága kongresszusának rendezési jogát szeretnénk 
megszerezni. Erről szól ez a levél, hogy ezt támogatjuk, és azt is, hogy a múltkori bizottsági 
ülésen hallott anomáliákat, amely a nemzetközi siketszövetségen belül tapasztalható, ezen a 
konferencián keresztül próbáljuk helyre tenni. Gergely, ha elolvastad, illetve a többiek is, 
akkor kérném, hogy ha van benne módosítási javaslat, tegyétek meg, mert ha van, akkor 
megpróbáljuk beépíteni. Mindenképpen javaslom majd ezt elfogadásra. (Jelzésre:) Zakó úr. 

 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm, elolvastam. Javaslom, kérem, hogy a 

minisztériumot már Emberi Erőforrások Minisztériumának nevezik, ezt kérném kijavítani, 
mert Balog miniszter úr ezt nagyon erőltette. (Elnök: Akkor már megérte.) Igen, én figyelek 
mindenre. (Elnök: Helyes, helyes.) 

És egy vesszőt szeretnék még berakatni az utolsó előtti bekezdésben, ahol az van, hogy 
„a kongresszus rendezési jogának elnyerésére, tovább hogy”. Tehát az „elnyerésére” szó utáni 
vesszőt, és egy megfontolandó javaslatom van, hogy a szervezet, az ISCD szervezeti 
hiányosságai, mert nem derül ki, hogy a szervezetnek milyen hiányosságai miatt 
Magyarországnak vissza kellett lépnie, második bekezdés. (Elnök: Rendben.) talán szervezeti, 
vagy pedig konkretizáljuk, hogy milyen hiányosságai, csak annyit. 

 
ELNÖK: Én pont kivettem belőle, mert Réka ezt megfogalmazta, csak én nem akartam 

ennyire erős lenni benne. De az, hogy szervezeti, az rendben van, vagy működés. 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Működés is jó, csak valami jelzőt tegyünk elé. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm, mindet el tudjuk fogadni. (Jelzésre:) Tapolczai képviselő úr. 
 
DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): Nekem csak egy apró módosításom lenne, tehát 

ICSD a pontos rövidítése, és ez nem egy apró módosítás, ez a szervezet neve. (Elnök: Tehát 
fordítva, ICSD?) ICSD, ez a pontos megnevezése. 

 
ELNÖK: Köszönjük. És akkor amúgy jó? Amúgy rendben van? 
 
DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): Igen, rendben van. 
 
ELNÖK: Aki elfogadja, emelje föl a kezét. (Szavazás.) Elfogadtuk egyhangúlag. 

Köszönjük szépen. 
Köszönöm a viszonylag rövid bizottsági ülésen a nagyon aktív és hosszas részvételt. 

Zakó úrral megállapodtam, hogy hétfőn fogunk bizottsági ülést tartani. (Zakó László: 
Szilágyival állapodott meg elnök úr.) Bocsánat, és akkor legalább a keddi napunkat 
felszabadítjuk, jó? 

Köszönöm. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 35 perc) 
 
 
 

 

Szalay Ferenc 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra 


