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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 08 perc)  

Elnöki bevezető, napirend előtti hozzászólások, a napirend elfogadása  

SZALAY FERENC (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Elkezdjük munkánkat. Mindenkit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök, 
képviselőtársaimat különösen. A napirendi sort mindenki megkapta, egy kiegészítéssel kérem 
majd tárgyalni a napirendi sort, ez a birkózás sportágnak a nyári olimpiai játékok programján 
való megőrzéséről szóló előterjesztés. Van-e kérdés, vélemény a napirendi sorral 
kapcsolatban? Szilágyi úr! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Két véleményem lenne. 

Az egyik az, hogy ezzel a birkózással kapcsolatos dologra szeretném felhívni a bizottság 
figyelmét, hogy pénteken a Jobbik Magyarországért Mozgalom négy képviselője egy 
országgyűlési határozati javaslatot nyújtott be az Országgyűlés elé, amely szinte szóról szóra 
megegyezik ezzel a határozati javaslattal, annyi különbséggel, hogy felsorolja azokat az 
országokat is, akikkel érdemes lenne felvenni a sportdiplomáciai kapcsolatot. Tehát kérem, 
hogy ennél vegyék figyelembe esetleg ezt is.  

A másik: egy napirendi javaslatom lenne. Gondolom, a bizottság tagjai mindannyian 
elítélik a szolnoki eseményeket, amikor is a magyar zászlót kitiltották a Szolnok kosárlabda-
mérkőzéséről, ami szerintem felháborító, és gondolom, önök is így vannak ezzel. Azt 
szeretném javasolni, hogy vegyük napirendre és tárgyaljuk meg ennek a kérdését, és 
amennyiben lehetséges, hozzunk egy határozatot vagy egy javaslatot az Országgyűlés elé, 
több okból. Az egyik az, hogy elítéljük, hogy Magyarországon tiltott jelképnek minősítsék a 
magyar nemzeti zászlót, a másik pedig, hogy kérjük a belügyminiszter urat, kérjük az érintett 
város polgármesterét, kérjük a Kosárlabdázók Szövetségének elnökét, hogy vizsgálják ki ezt 
az esetet és találják meg a felelősöket, hogy kik voltak azok, akik a magyar törvényekkel 
ellentétesen kitiltották a magyar nemzeti zászlót egy sporteseményről Magyarországon 2013-
ban. Ez lenne a javaslatom, hogy ezt vegyük fel napirendre. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Van-e még más javaslat? Alelnök úr! 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Szilágyi képviselőtársamhoz egy 

gondolat erejéig csatlakozva, én tényleg egy eldugott hírlevél apró híre közt tájékozódtam 
arról, hogy lemondott bizottsági elnöki pozíciójáról. Ha itt az illetékes legszűkebb kis 
családunkban, a bizottságban ennek hátterét megvilágítaná, mert megmondom őszintén, egy 
kicsit érdekes, hogy szerdai keltezésű az ön által leadott nyilatkozat, ez a kosárlabdameccs az 
előtte való nap történt, ön Szolnok polgármestere, szövetségi elnök, avasson be, legyen szíves 
a részletekbe, és tényleg szakbizottságként adjunk ki egy nyilatkozatot az események 
elítélésével kapcsolatban. 

Illetve szeretném kérni, szintén a szakbizottságunk profiljába illeszkedik, hogy szintén 
úgy tájékozódtam, hogy a bizottságunk két tagja – legalábbis ezt olvastam - viszonozta a 
Bundestag nemrég Magyarországon járt, turizmussal foglalkozó tagjainak budapesti 
látogatását és több napig Magyarország turizmusáról tárgyaltak Németországban. Ha erről az 
eseményről részleteket megtudhatnánk, akkor azt megköszönnénk. Köszönöm szépen. 

Az egyebek kategórián belül kérném ezt is. 
 
ELNÖK: Van-e még? (Nincs jelzés.) Az utóbbiról, hogy miről tárgyaltak Kovács úrék, 

azt gondolom, hogy az egyebek között néhány mondatban képviselő úrék természetesen 
tájékoztathatják a bizottságot. 
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Nem javaslom a szolnoki vélt vagy valós történések tárgyalását a bizottságnak, 
hiszen… mindegy, Szilágyi úr, elmondom. Azt gondolom, hogy ez az egész egy kellőképpen 
gerjesztett valami, természetesen én a Kosárlabda Szövetség elnökeként kértem a klubot, 
hogy nézzék meg, hogy miről volt szó és vizsgálják meg, hogy miről volt szó. Nem 
gondolom, hogy a bizottságunk elé tartozik ez a kérdés, különösen azért nem, mert amit ön 
feszeget, az messze nem úgy történt, de ez most nem ide tartozik. 

Tehát én nem javaslom azt, hogy Szilágyi úr javaslataként vegyük napirendre azt, 
hogy a szolnoki történéseket vizsgálja a bizottság. Azért történés, mert a zászlókitiltás 
egészen másként történt, mint ahogy önök gondolják, vagy ahogy önök szeretnék. 

Van-e másnak esetleg napirendi kiegészítése? (Zakó László: Akkor hogyan történt?) 
Elmondtam az újságban, el kellett volna olvasni. Ha nincs kiegészítés, aki így elfogadja a 
napirendi pontokat, az emelje fel a kezét! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy 2 ellenszavazattal elfogadtuk a napirendi kiegészítést. 

A birkózás sportágnak a nyári olimpiai játékok programján való megőrzésének 
támogatása 

Az első napirendi pontunk tehát a birkózás sportágnak a nyári olimpiai játékok 
programján való megőrzésének támogatásáról szól. Az anyagokat kiosztottuk. Kérdezem, 
hogy van-e bárkinek hozzáfűznivalója. (Nincs jelzés.) Az anyag arról szól, hogy a 
bizottságunk kérje meg a kormányzat megfelelő szegmensét, jelesül az államtitkárságot, hogy 
mindent tegyen meg annak érdekében, a Magyar Olimpiai Bizottsággal egyetemben, hogy a 
birkózás sportág 2020-ra ne kerüljön le az olimpiai sportágak köréből. Nyilván ehhez a 
Magyar Birkózó Szövetségnek is megfelelő erőket kell mozgatni, valószínűleg a birkózó 
sportágnak egy kicsit meg kell újulnia, hogy valóban egy olyan része legyen az olimpiának, 
mint ahogy eddig volt. Azt gondolom, hogy azon senki nem vitatkozik, hogy az eddigi 
olimpiákon a birkózás mindig egy meghatározó része volt az olimpiának, nagyon nem 
mindegy, hogy a későbbiekben hogyan lesz. Ráadásul talán a negyedik legeredményesebb 
magyar sportágról van szó, temérdek eredménnyel, temérdek sikerrel és nagyon-nagyon sok 
gyerekkel, aki még mind a mai napig szereti és űzi ezt a sportágat. 

Először államtitkár úrnak adnám meg a szót, utána a képviselőtársak szólhatnak 
természetesen. 

Szekeres Pál helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) szóbeli 
tájékoztatója 

SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Mi is mély megdöbbenéssel tapasztaltuk azt, hogy a végrehajtó 
bizottságon egy olyan döntés született, amelyik egy olyan sportágat hoz kellemetlen vagy 
beláthatatlan helyzetbe, amelyikről korábban szó sem volt, és ráadásul egy tradicionálisan 
magyar sikersportágról van szó, a negyedik legeredményesebb magyar sportágról. Most is 
nagyon erősek vagyunk és nagyon komoly tradícióink, eredményeink vannak. 

Amit tudni kell ezzel kapcsolatban, az az, hogy a végrehajtó bizottságnak ez ugyan 
döntése, de ez csak javaslatként szerepel a Közgyűlés felé, tehát a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság Közgyűlésének van erre joga ezt a döntést meghozni. Tehát jelen pillanatban a 
helyzet az, hogy vannak kandidáló sportágak, és azért van rendkívül nehéz helyzetben a 
birkózás sportág, mert a kandidáló sportágak évek óta arra készülnek, lobbiznak, próbálják 
átalakítani a sportági szabályokat, hogy még nézhetőbb, még érthetőbb legyen, még több 
országot lehessen bevonni. 

Erre a Nemzetközi Birkózó Szövetségnek rendkívül rövid ideje maradt, és nehezíti a 
helyzetet, hogy most elnök nélkül dolgoznak. Tehát igen nehéz helyzet van, és én nagyon 
bízom abban, hogy a nehéz helyzet ellenére lesz egy nagy összefogás, hiszen meghatározó 
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gazdasági, politikai sport nagyhatalmak is, például az Egyesült Államok vagy Oroszország is 
nagyon eredményes ebben a sportágban. Tehát bízunk abban, hogy lesz egy nagyon nagy 
nemzetközi lobbi, amiben természetesen minden támogatást meg fogunk adni a Magyar 
Olimpiai Bizottságnak, hogy a lehető legjobb pozíciót érje el, és a Magyar Birkózó 
Szövetségnek is, de a helyzet rendkívül nehéz. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdések, esetleg vélemények? Szilágyi úr! 

Kérdések, hozzászólások, megjegyzések 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Ahogy említettem a bevezetőben is, egy kicsit 
megmondom őszintén, furcsának tartom, hogy az előző héten beadott jobbikos határozati 
javaslatot nem tárgyalja ma a bizottság. Annyiban különbözik egyébként a jobbikos határozati 
javaslat, szerintem annyival jobb, hogy meg is nevezi a határozati javaslatban azokat az 
országokat, amelyekkel kötelező lenne felvenni a kapcsolatot. 13 ilyen országot nevezünk 
meg, amelyek ebben a tradicionális sportágban az élen vannak, tudni kell a birkózásról, hogy 
nemcsak az újkori olimpiák idején, hanem már az ókori olimpiák idején is versenyszám volt, 
tehát valóban egy tradicionális sportágról van szó. 

Itt felsoroltuk azokat az országokat, amelyeket úgy gondoltuk, hogy érdemes lenne 
megkeresni. Ennyiben szerintem a mi határozati javaslatunk jobb is. Én csak azt sérelmezem, 
hogy a mi határozati javaslatunkat, amit előző héten már benyújtottunk, nem is tárgyalja a 
bizottság. De ettől függetlenül természetesen ezt a határozati javaslatot is támogatni fogjuk, 
hiszen a Jobbik Magyarországért Mozgalom úgy gondolja, hogy nagyon fontos, hogy a 
birkózás fennmaradjon az olimpia műsorán, és a jövőben is ott szerepelhessenek a magyar 
sportolók és sikereket hozzanak ennek az országnak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Más vélemény? Alelnök úr! 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Messzemenőkig támogatom a határozati 

javaslatban foglaltakat, és elnök úr, tényleg őszintén kérem, hogy ne vegye 
személyeskedésnek, de akkor nem tettünk pontot az előbbi ügy végére, hogy ön vezeti az 
ülést, semmi probléma, de lemondott a bizottsági elnöki posztjáról. Milyen határidővel, mert 
ezt ma 25-én jegyzi, és én a múlt szerdán olvastam, hogy lemondott. Most a parlamenti 
döntésig kell értelmezni a lemondását, vagy pedig nem? Így értelmezzük? Tehát akkor 
jogszerűen írta most alá, ahogy az ülést is jogszerűen vezeti? 

 
ELNÖK: Az a nagyon jó, és nem veszem személyeskedésnek… (Zakó László: 

Kértem.)… persze, nem veszem személyeskedésnek. 
Mindennek megvan a törvényi rendje és sora. Én 11-én elmondtam, illetve leírtam, 

hogy nem tudom tovább vállalni az elnöki pozíciót, a parlament pedig dönt róla, hogy 
egyébként hogyan tovább. A parlament valószínűleg ma azt mondja, hogy más lesz az elnök, 
ha nem ma, akkor a jövő héten, amikor a parlament ezt eldönti, akkor én helyet cserélek majd 
azzal, aki vezeti a bizottságot. 

Tehát azt gondolom, vagyis nem én mondom, hanem jogszerűen csinálom azt, amit 
csinálok ez ügyben. Tehát ha nem így lenne, nem is ülnék ide. 

Egyébként az oka annyi, hogy be kell látnom, hogy nekem ez így Szolnokról 
gyakorlatilag annyi időt vesz el, hogy nem tudok igazából foglalkozni azokkal a dolgokkal, 
amelyekkel szükséges. Még mondhatnám azt is, hogy Szilágyi úrnak igaza lesz abban az 
értelemben, hogy egy kosárlabda szövetségi elnök hogyan tudja összeegyeztetni a dolgát az 
egyéb feladataival. (Szilágyi György: Már két éve mondjuk!) Csak úgy mondom, hogy a 
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Jobbik milyen zseniálisan meglátja a dolgokat a világ különféle történéseiben. (Derültség. – 
Zakó László: Elnök úr emberi nagyságáról tesz tanúbizonyságot!) 

A másik pedig, és ez a napirendhez kapcsolódik: én nagyon örülök a Jobbiknak és 
bárkinek a hasonló jellegű beterjesztéseinek, de szerintem most arról szól a dolog, hogy egy 
bizottság, aki egy kicsit erősebb, mint négy képviselő, tárgyal egy olyan dolgot, ami azt 
gondolom, hogy minden józan gondolkodású embernek a fejében felmerül, hogy hogyan lehet 
a birkózás sportágat kitiltani az olimpiáról. Nyilván a mélységeit egyelőre csak sejtjük, nem 
ismerjük, de valószínűleg az az ok, hogy a birkózás nem tudott olyan látványos, eladható 
lenni, mint oly sok sportág. De nekünk ez nem magyarázat, nyilván mindenki rájött arra, hogy 
egy ilyen eredményes sportágnak ott kellene lennie a helyén. Hogy ezt a Jobbik is észrevette 
és Németh Szilárd képviselő úr is észrevette, meg a MOB is észrevette, és nem tudom, ki 
mindenki észrevette, szerintem ez jó. De ha a Jobbik úgy gondolja, akkor felvesszük a 
napirendre és külön tárgyaljuk a Jobbik ugyanilyen témájú napirendjét, aztán majd arról is 
szavazunk. 

Ezt akkor így lehet csinálni, hogy 80-féle módon ugyanazt megtárgyaljuk. Szilágyi úr, 
szerintem azt kell tenni… (Zakó László: De az volt az első időben!) Én is ezt mondtam. 
Örülök annak, hogy a Jobbik ezt is észrevette, nagyon jó, azt gondolom, hogy tárgyaljuk 
tovább a későbbiekben is. 

Képviselő úr! 
 
HORVÁTH ANDRÁS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, 

mindenképpen támogatni kell azt és mindent meg kell tennünk azért, hogy a birkózás olimpiai 
sportág maradjon, hiszen Magyarországnak ez egy hagyományos sikersportága. 

Ahonnan én jövök, Székesfehérvárról, azért ott van egy Rácz Lajos nevű birkózó, aki 
szintén hozzájárult ezekhez a sikerekhez. Tehát én fehérváriként különösen is támogatom ezt 
az előterjesztést. 

A Jobbik felvetéséről pedig azt gondolom, hogy van egy olyan ügy, amiben egy a 
lényeg, hogy összefogjunk, a hivatalos szervek, az Olimpiai Bizottság, és mindenki idáig is, 
mióta ez a hír elterjedt, mindent megtesz, hogy lobbizzon azért, hogy a birkózás olimpiai 
sportág maradjon. Azt gondolom, hogy most itt tegyük félre ezeket a „ki találta ki először” 
című vitákat, és egy célunk legyen, hogy mindenképpen mindent megtegyünk azért, hogy a 
birkózás olimpiai sportág maradjon. 

Ezt az indítványt a Magyar Szocialista Párt jelen lévő képviselői is támogatják. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi úr másodszor. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Ismét kifejezném, hogy 

maximálisan támogatjuk a határozati javaslatot. Ami miatt ezt az ügyet felhoztam, talán nem 
tudja MSZP-s képviselőtársam, hogy ez az ügy pénteken a Házbizottság előtt is volt, hiszen a 
házbizottsági ülésen a Jobbik Magyarországért Mozgalom kérte, hogy a határozati javaslatot 
kivételes sürgősséggel ezen a héten tudjuk tárgyalni. Ami megdöbbentő volt a házbizottsági 
ülésen, az az volt, hogy Rogán Antal, Fidesz-frakcióvezető úr azt mondta, hogy azért nem 
támogatják a Jobbik javaslatát, mert a Jobbik nyújtotta be.  

Egy demokratikus országban megnézni azt, hogy ki nyújtott be egy javaslatot, az 
véleményem szerint nem megfelelő. Ezért hoztam szóba, hogy mivel a Házbizottságon ez a 
kijelentés elhangzott, ezért tartom furcsának, hogy nincs itt a bizottság előtt, amikor külön, 
soron kívül is kértük. De ettől függetlenül örülünk ennek a határozati javaslatnak, és a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom részéről támogatjuk. 

 



- 9 - 

ELNÖK: Lebirkóztuk a kérdést, két vállra fektettük. (Derültség.) Azt gondolom, hogy 
a legfontosabb ebben a dologban az, hogy kijelölésre nem került a mi bizottságunk a Jobbik 
javaslata alapján. 

Csütörtök óta Rékával erről beszélünk, hogy hogyan és miképpen nyújtsuk be, majd 
megjött a Jobbik javaslata. Tehát én is tudok ilyeneket mondani, és azt gondolom, hogy az 
igaz, hogy ezt közösen meg kell tudni tennünk, erősítenünk kell a kérdést. Nem gondolom, 
hogy ha ezt bárki kisajátítja, akkor erősebb, mint a bizottság vagy maga a parlament. Nyilván 
a kormányt is kérjük arra vagy a kormány megfelelő szerveit, hogy lobbizzon. A kormány 
maga egyébként nem teheti meg, a szervei igen. Viszont az emberek, akik alkotják ezt az 
egész rendszert, azok mindenhol el fognak járni. 

Hegedűs Csaba úrral nem keveset beszéltem már erről, nyilván ők is pontosan tudják, 
hogy milyen irányt lehetne venni. Segítünk benne, amit államtitkár úr elmondott, az a lényeg, 
hogy arra is próbáljuk rávenni a birkózó sportágat vagy segítsük innen, hogy valamilyen 
módon látványosabbá, emészthetőbbé váljon, eladhatóbbá váljon, hiszen ez így valóban nehéz 
lesz, ha a birkózás nemzetközi megítélése az, hogy egyébként egy nézhetetlen valami. Hiába 
van néhány száz éve benn az olimpia programjában, a mai világban értékesíthetőnek is kell 
lennie, nemcsak sportpolitikai érvek vannak. 

De szerintem megvan a megoldás rá, hiszen mondjuk a cselgáncs is egy hasonló 
sportág, érdekes módon mégis nézhető, izgalmas. Ebben kell tudnunk segíteni, sportszakmai 
módon kell tudnunk segíteni. 

Határozathozatal 

Túlbeszéltük a dolgot, azt gondolom, hogy szavazhatunk róla. Aki elfogadja ezt a 
határozati javaslatot, az legyen szíves, emelje fel a kezét! (Szavazás.) Egyhangúlag 
elfogadtuk. Köszönöm szépen. 

Révész Máriusz új tagunkat nem mutattam be, bocsánat, hadd mutassam be a 
képviselő urat. Szerintem mindenki ismeri, ezért aztán nem gondoltam, hogy újra be kell 
mutatni. A sport, amelyekben ő igazából professzor, az egyik a sakk, de ez még csak-csak, és 
a síelés. Azt gondolom, hogy mind a kettőben nagyon-nagyon komoly múlttal és 
hagyományokkal – mondjuk így – bír a képviselő úr, biztosan sokat fog tudni segíteni a 
munkánkban. (Zakó László: És véraláfutásban 2006 óta. – Derültség.) Ez most egy kicsit 
morbid volt, úgyhogy ezt a sportágat most nem vesszük ide, mert nem gondolom, hogy… 
(Révész Máriusz: Milyen vicces ez a bizottság! – Derültség.) Nem gondolom, hogy ez most 
idevaló volt, úgyhogy nem szeretném ezt tovább fokozni, ezt hagyjuk és tartózkodjunk tőle. 

A következő napirendi pontunk a motocross világbajnokság magyarországi futamának 
megrendezéséről szól, de előtte a munkatervről még egy napirendi pontot meg kell 
tárgyalnunk. Köszönöm államtitkár úrnak, hogy jött és segített nekünk. 

A bizottság 2013. I. félévi munkatervének elfogadása 

Mindenki megkapta a munkatervet. Szerintem mindenkivel át is beszéltük, hogy 
kinek, milyen gondolatai vannak a tárgyalandó témákkal kapcsolatban. Van-e még 
kiegészítenivaló a munkatervhez? Pál képviselő úr! 

Kérdések, hozzászólások, megjegyzések 

PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. A munkatervet egyébként alapvetően 
korrektnek tartom, egyetlenegy napirendi ponttal kapcsolatban szeretném megosztani a 
dilemmámat a bizottság tagjaival. 

Itt az április 15-ei ülésre második napirendi pontként be van terjesztve a tájékoztató a 
Rác-fürdő és a hozzá kapcsolódó 67 szobás luxusszálló zárva tartásának ügyéről. Ezt abból a 
szempontból tartom aggályosnak, hogy biztos, hogy a bizottságnak kell-e ezt tárgyalnia, bár 
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gondolom, hogy megvan az indoka annak, hogy miért tárgyalja, mert ennél súlyosabb 
szakmai kérdések is felmerülnek a főváros területén. 

A Rác fürdő csak egy fürdő, attól szeretném megóvni a bizottságot, hogy ha bárhol 
Budapesten vagy Magyarországon hasonló dolog történik, akkor idekerüljön a bizottság elé, 
és azt fogják mondani, hogy ha a Rác-fürdővel foglalkoztak, miért nem foglalkoznak a mi 
fürdőnkkel is? Ez az egyik tétel. 

A másik az, hogy utaltam arra, hogy más komolyabb szakmai kérdések is vannak. 
Például ilyen a főváros és az önkormányzatok közötti, befolyt idegenforgalmi adómegoszlás. 
Biztosan ismerik képviselőtársaim ezt a szakmai vitát, amelyet marketing célokra szeretnek 
fordítani. Én inkább ezt javasolnám, hogy ezt vegyük napirendre. 

A harmadik pedig: kétségtelenül fontos, mint ahogy említettem, a Rác fürdő zárva 
tartásának ügye, de én úgy érzem, hogy ez inkább a Fővárosi Önkormányzatot érintené. Ha 
ebben magunkhoz vesszük ezt a jogot, hogy mi foglalkozzunk ezzel a kérdéskörrel, akkor 
nagyon könnyen előfordulhat, hogy minden ilyen probléma felpörög a bizottság szintjére, 
amelyben nem közvetlenül a bizottság, hanem esetleg a fővárosi vagy a kerületi 
önkormányzat, vagy éppen a települési önkormányzat a felelős. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Szilágyi úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Azért javasolnék 

most a munkarendbe egy olyan pontot, amit az elmúlt napok történései vindikálnak, hiszen a 
magyar labdarúgást érintően véleményem szerint az elkövetkezendő időszakban van egy 
nagyon nagy probléma, amit esetleg a bizottság is körüljárhatna. Ez pedig az, hogy az 
Országgyűlés által meghozott törvények alapján olyan hátrányos intézkedések érintik a 
magyar szurkolói társadalmat, amely ellen a szurkolók már tiltakoznak. Tehát többek között a 
szurkolói kártya bevezetése ellen, az Újpest szervezett szurkolói csoportjai kijelentették, hogy 
nem fognak mérkőzésre járni és nem fognak szurkolni. 

Szerintem ez hátrányosan érinti majd hosszú távon az egész magyar labdarúgást, 
hiszen ha Újpesten például nem olyan a hangulat és nem olyan a légkör, akkor az további 
nézőket vihet el a sporteseményekről. 

Tehát azt szeretném kérni, hogy esetleg vannak olyan hivatalosan bejegyzett szurkolói 
szervezetek, mint például az MLSZ-nél is van egy szurkolói bizottság, mint például a 
Ferencvárosnak és az Újpestnek is vannak hivatalos szurkolói szervezetei, én javasolnám, 
hogy hívjuk meg egyszer ezeket a szurkolói szervezeteket és hallgassuk meg az ő 
véleményüket azokról a törvényekről, amelyeket az Országgyűlés elfogadott. Hallgassuk meg 
őket azokról a kialakult helyzetekről, amelyek sokszor törvényellenes helyzeteket teremtenek 
a szurkolókkal szemben. Hiszen vannak olyan rendelkezések, még ha esetleg a bizottság nem 
is érzi ezt fontosnak, vagy elnök úr úgy érezte, hogy ez nem fontos és megpróbáljuk 
elnagyolni, de ilyen törvénytelen eset az, amikor mondjuk a magyar nemzeti zászlót nem 
engedik be egy stadionba, vagy bármi mást nem engednek be egy stadionba, vagy amikor 
olyan emberek igazoltathatják és motozhatják meg az állampolgárokat, akiknek a törvény 
alapján erre nincs jogosítványuk. 

Tehát szerintem jó lenne ezt a kérdést körüljárni, hiszen az egész sportéletnek és az 
egész sportnak az egyik nagyon fontos szereplői a szurkolók, nagyon fontos szereplői a 
nézők, értük kellene hogy szóljon ez a sport, őket kellene kiszolgálni, és szeretném, ha az ő 
véleményüket is valamikor a bizottság hivatalosan meghallgatná és eszmecserét folytatna 
velük a kialakult helyzetről. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselő asszony! 
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DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Én azt szeretném kérni, 
hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség számoljon be ebben a félévben is arról, hogy milyen 
lépéseket tesz a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen a labdarúgó mérkőzéseken, mert 
egyébként komoly következménye volt az ilyenfajta magatartásnak a zártkapus mérkőzésen. 
Szerintem ez mind-mind a szurkolók érdekét szolgálja, a magyar polgárok érdekét szolgálja, 
akik meccsre szeretnének menni, hogy azokat az elemeket, akik egyébként nem azért mennek 
a labdarúgó mérkőzésekre, hogy ott élvezzék a játékot – hogy ha azt lehet élvezni -, hanem 
azért, hogy kiéljék a nem tudom én, milyen vágyaikat. Úgyhogy én nagyon szeretném, hogy a 
Magyar Labdarúgó Szövetség, amelyik egyébként tavaly megtette ezt a beszámolót, az idén 
is, ebben a félévben is eljönne és elmondaná, hogy milyen lépéseket tesz annak érdekében, 
hogy ezt visszaszorítsuk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tapolczai képviselő úr! 
 
DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. A munkatervhez 

szeretnék két javaslatot tenni. Az egyik: az elmúlt hetekben felmerült kérdések, cikkek 
alapján szeretném azt javasolni, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság, illetve a Magyar 
Paralimpiai Bizottság tájékoztassa a bizottságot a fogyatékosok sportjának támogatásáról, 
hogy ez hogyan alakul ebben az évben. 

A másik javaslatom pedig, mivel 2013 nyarán kerül megrendezésre a siketlimpia, 
hogy ezt újra vegyük napirendre, adjanak tájékoztatást a felkészülésről, illetve arról, hogy 
mennyivel támogatják, és mire lehet számítani a siketlimpia kapcsán. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Szilágyi úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megkaptam 

ismételten a szót. Csak szeretném visszautasítani, miután már többször elhangzottak itt, 
bizottsági ülésen Vadai Ágnes részéről a szurkolókat ért, én azt mondom, hogy teljesen 
alaptalan negatív megjegyzések. Nem szurkolókról kell beszélni az ő esetében, amikor 
negatív eseményekről beszél, hanem rendbontókról. A szurkolók 98 százaléka becsületesen és 
normálisan kívánja megtekinteni a sporteseményeket. Az, hogy ő ismételten talált egy olyan 
esetet, amivel a félelmét fejezhette ki dolgokban, egyszer szeretném már végre, ha Vadai 
Ágnes kiállna azok ellen az atrocitások ellen, amikor a szurkolókat érik atrocitások, amikor a 
szurkolókat érik joghátrányok. Egyszer végre álljon már ki a magyar emberek mellett, amikor 
Magyarországot érik például negatív problémák, és mondjuk kettős mércével kezelik 
Magyarországot, ezt még soha nem tapasztaltuk.  

Én a szurkolók nevében kikérem azt, hogy Vadai Ágnes folyamatosan megpróbálja itt 
a bizottsági ülésen a szurkolókat negatív színben feltüntetni. 

 
ELNÖK: Van-e még? (Nincs jelzés.) Akkor kezdjük itt a végén. Én nem gondolom, 

hogy Vadai Ágnes a szurkolókat tüntette fel negatív színben. Vadai Ágnes képviselő asszonyt 
nem gondolom, hogy meg kell védenem, nem is szándékom nagyon (Derültség.), de ezt, amit 
ön most ez ügyben tett, azt gondolom, hogy a Labdarúgó Szövetségnek és az országnak is jó, 
ha tudjuk pontosan, hogy milyen intézkedések történtek. Ugyanis hogy még egyszer 
megtörténhessen az, ami a magyar-izraeli labdarúgó mérkőzésen történt, és utána egyébként 
zártkapussá minősítsék a román mérkőzést, ez senkinek nem jó, különösen nem egyébként a 
szurkolóknak, de a magyar sportpolitikának abszolút. 

Aztán majd az idő eldönti, és remélem, hogy hamut fog a fejére szórni az, aki 
szervezte ezt a polémiát és ezt a bajt, mert igazából ez egy szervezett, előre kitervelt dolog 
volt. Vannak ebben az országban olyanok, akiknek ez jó. Nem tudom pontosan, miért van, 
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vagy ha tudom, akkor tudom, és önök is pontosan kitalálhatják, ezt előbb-utóbb abba fogja 
hagyni ez az ország. 

A másik: el kell menni mondjuk Angliába labdarúgó mérkőzésre, el kell menni 
Spanyolországba labdarúgó mérkőzésre. A szurkolók, mind a 80 ezer próbál normálisan 
viselkedni. A szurkolói szervezetek és a szurkolók között szerintem, Szilágyi úr, van 
különbség. A szurkolók, akik bemennek szurkolni, a szurkolói szervezetek pedig általában – 
gondolom én, de nem tudom, majd ezt elmondja nekem – mondjuk a B-közepeket meg az 
ultrákat meg nem tudom, kiket jelent. (Szilágyi György: Ez nem igaz!) Ha nem igaz, akkor 
majd el lehet mondani. 

A szurkolókat védik a mostani törvények, a szurkolókat, azoktól a rendbontó 
elemektől, akik egyébként tönkreteszik magát a mérkőzést. Oda szeretne eljutni ez az ország 
is, hogy gyereket, anyukát, unokát, mindenkit be lehessen vinni mérkőzésekre, nemcsak 
labdarúgó mérkőzésre, hanem bármire. 

Lehet azt mondani, hogy ez a szurkolói kártya megalázó, és sok mindent lehet 
mondani, de most már lassan el kellene jutni odáig, hogy először rendet kellene tenni, és 
utána kell majd ezekben a dolgokban esetleg valamilyen enyhítést hozni. 

Akkor a szolnoki dologról ennek kapcsán. Tehát szerintem a sport a szurkolókért van, 
de nem a szurkolók miatt. Tehát nem azért rendez senki semmilyen mérkőzést, mert a 
szurkolók azt mondják, hogy legyen, hanem azért, mert a sport értékeit be kell mutatni a 
szurkolóknak. Tehát a nap sem azért kel fel egyébként, mert mi szeretnénk. A sport sem azért 
van, mert a szurkoló azt mondja, hogy legyen sport. Van sport, a szurkolókért, de nem 
őmiattuk, nem ők csinálják. 

Nagyon sok olyan szurkolói kör van, aki ezt elhiszi magáról, hogy csak azért van 
sport, mert ő így gondolja. Szerintem ezt kellene helyretenni. Amikor a szurkoló jól és nem 
tudom, hogy jó érzéssel akar mérkőzéseken vagy sporteseményen részt venni, akkor boldog 
és örül. A szurkolók zöme egyébként visszautasítja azt a viselkedést, amit egyébként nagyon 
sok szurkolói kör meg tud tenni. Ezért most született olyan döntés, hogy mindenféle szurkolói 
rendbontást szankcionálni kell a szövetségeknek. Tehát nem lehet cigányozni a mérkőzésen, 
nem lehet, nem tudom, milyen rasszista kifejezéseket használni, stb., de nem lehet különféle 
vulgáris magyar kifejezéseket sem, mert a jó érzésű szurkolók egyébként már nem tudom, 
hogy hányszor jelezték, hogy most már nagyon elegük van ebből, ez nem szurkolás. Ha az 
ember megnéz most már egy kézilabda-mérkőzést, akár Magyarországon, egészen más 
kultúra, mint sok más sportágé. Ha ne adj’ isten egy német kézilabdameccset néz meg, 
normálisan szurkol a sport miatt és nem azért szurkol, hogy önmagát ott eladja, hogy ő a 
fontosabb, semmint a sport. Szerintem érdemes erről beszélni, hogy pontosan milyen a 
szurkolók és a szurkolói csoportok lelkivilága közötti különbség, és biztos, hogy a szurkolók 
zöme – igaza van Szilágyi úrnak – normális, jó érzésű ember, a jelentős része, 95 százaléka, 
csak azt az 5 százalékot kellene valamilyen módon normálissá tenni, ha lehet egyáltalán.  

Szóval én ezért gondolom azt, hogy ezt a kérdést igenis, lehet úgy kezelni, hogy az 
MLSZ jöjjön ide, mondja el, hogy ő mit tesz, akár a többi sportág, ahol sok néző van. Jöjjön 
ide, mondja el, hogy ők mit tesznek annak érdekében, hogy rend legyen a mérkőzéseken, mert 
ha azon tudunk vitatkozni, hogy a rendet nem akarjuk, na, az egy érdekes dolog lenne. 

Szilágyi úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Nem értettem elnök úr, hogy most 

hogy jött a rendbontás és minden egyéb a magyar zászló nem beviteléhez Szolnokon. 
Véleményem szerint a szolnoki szurkolók az elmúlt időszakban abszolút hűségükről tettek 
tanúbizonyságot, elkísérték a csapatot mindenhová. Ezeknek a szurkolói csoportoknak fontos 
a saját drapériájuk, fontos megjeleníteni a saját identitástudatukat, a magyar zászló a nemzeti 
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identitástudatukat jelképezte, meg nem hiszem, hogy ezt rendbontásnak lehetne minősíteni, 
éppen ezért ezt körbe kell járni. 

Ön az angliai példákat hozza és folyamatosan egyébként a politikusok általában 
angliai példákat hoznak fel példának. Amit Magyarországon bevezettünk, az angliai példa 
nem ez, az angliai példa teljesen más. Tehát ön nyugodtan kimehet most Angliába, odamehet 
és vehet mérkőzésbelépőt. Magyarországon ugyanezt ön magyar állampolgárként most nem 
teheti meg. 

Tehát ha ki szeretne menni az Újpest-Ferencváros mérkőzésre, ami március 10-én 
lesz, akkor ön nem tud kimenni, ha nincs szurkolói kártyája. Angliában ki tud menni. 
Angliában nem a szurkolókat óhajtják meglistázni vagy megismerni, hanem a rendbontókat. 
Világos, egyértelmű szabályok vannak, világos, egyértelmű szabályokat hoztak a 
stadionokban, aki ezt betartja, azzal semmi probléma, azt kiszolgálják, Magyarországon nincs 
meg ez a kiszolgálás sem, aki viszont nem tartja be, az ellen súlyosan fellépnek. 

Én azt szeretném kérni öntől, ha ön is úgy gondolja, hogy ez egy fontos kérdés, akkor 
ne csak a Labdarúgó Szövetséget hallgassuk meg, ne csak a különböző szövetségeket, hanem 
hallgassuk meg azokat az embereket is, akik az idejüket, a pénzüket áldozzák arra, hogy 
elmenjenek egy-egy labdarúgó mérkőzésre, akik normálisan szeretnének szurkolni. A 
szervezett szurkolói csoportok egyébként nem azt jelentik, hogy csak B-közép, hiszen 
Angliában például szervezett szurkolói csoportnak hívják azokat a baráti köröket, amelyeknek 
akár több tízezer tagja is van. Pontosan az a lényegük ezeknek a szervezett szurkolói 
csoportoknak, hogy vállalják az arcukat, vállalják a nevüket, és hajlandóak a párbeszédre. 
Tehát vannak olyan szervezetek, akikkel párbeszédet lehet folytatni, akik el tudják mondani, 
hogy nekik mi a problémájuk, Én arra tettem javaslatot, hogy hallgassuk meg a másik felet is, 
tehát hallgassuk meg a szurkolók képviselőjét is azzal kapcsolatban, hogy nekik mi a 
véleményük ezekről a helyzetekről. 

 
ELNÖK: Rendben. Akkor a napirenddel kapcsolatban a szurkolók meghívását én nem 

javaslom, ellenben javaslom (Szilágyi György: Persze, hogy nem.) Naná! Javaslom egyébként 
a sportágak és nemcsak a labdarúgás meghívását, az öt labdás sportág beszámolóját arról, 
hogy ők ezt hogyan látják, és amikor az MLSZ orvosi bizottsága számol be, akkor kibővítjük 
ezt a napirendi pontot idáig. 

Szerintem miután a Rác fürdő kérdését Kovács úr javasolta és azt mondta, hogy 
igazából elég komoly feszültség alakult ki a Rác fürdő fejlesztése kapcsán, nem baj, ha 
tudunk róla és beszélünk róla. Természetesen az igaz, hogy ezt nem szabadna kiterjeszteni 
mindenféle fürdő problémájára, ellenben azt jónak tartom, képviselő úr, hogy beszéljünk a 
budapesti idegenforgalmi adó és a forrásmegosztás kérdéséről. Lehet, hogy tudunk segíteni 
ebben a kérdésben, hogy mit lehet a kerületeknek is esetleg komolyabban használni. A 
mostani újsághírek arról szólnak, hogy nagyon komolyan emelkedett egyébként a budapesti 
idegenforgalmi mutatók által jelzett akár szálláshelyek száma is, tehát ezt el tudom fogadni. 

Tapolczai Gergelynek mondom, hogy június 10-én van a fogyatékos sportról napirendi 
pontunk, hogy ez elég-e, mert akkor ott meg lehet mindent tenni. Megkérdezem Fábián 
igazgató urat, hogy jó-e, vagy akár hamarabb is lehet beszélni erről a kérdésről, mert lehetni 
lehet, nyilván. 

Képviselő úr, hozzuk hamarabbra ezt a napirendet vagy elég a június? 
 
DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): Szerintem jobb lenne hamarabb, hogy 

tisztázzuk a kérdéseket. 
 
ELNÖK: Akkor Fábián igazgató úr fog válaszolni, hogy esetleg mikor és hogyan. 
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FÁBIÁN LÁSZLÓ (Magyar Olimpiai Bizottság): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! A Magyar Olimpiai Bizottság elnöksége a múlt héten csütörtökön elfogadta a 
Magyar Olimpiai Bizottság 2013. éves költségvetését, ami magában foglalja a fogyatékkal 
élők sportjának a költségvetését is. Ebben az eddigiekhez hasonlóan 70 millió forint extra 
támogatást ítélt meg ennek a területnek azáltal, hogy az elmúlt években elkezdődött 
sportágfejlesztési folyamatok tovább működhessenek. 

A sport államtitkársággal közösen pedig megvizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy a 
képviselő úr által is említett speciális világjátékok, amiben a siketlimpia is benne van, milyen 
támogatást kaphat az idei évre, mert ennek az elmúlt évekhez hasonlóan a sport 
államtitkárságnál volt a forrása, és ezt a forrást keressük, hogy ez idén is rendelkezésre álljon. 

A minisztérium sport államtitkársága ebben biztató volt, és úgy gondoljuk, hogy 
közösen megtaláljuk annak a lehetőségét, hogy az idei évben három ilyen világjáték van, 
aminek meglegyen a megfelelő forrása, hogy a versenyzők el tudjanak utazni. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Akkor kérdezem képviselő urat, hogy van március 25-én lehetőségünk 

behozni vagy április 29-én. 
 
DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): Ha lehet, akkor inkább a március. 
 
ELNÖK: Jó, akkor március 25-ére beírtuk, és akkor nyilván igazgató úrék felé az a 

kérés, hogy jöjjenek és akkor bővebben számoljanak be. Kihagytam-e valamit? Pál képviselő 
úr! 

 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr válaszát, nem hagyott ki semmit, 

csak egyetlen dologra szeretnék visszareagálni. Tehát nekem azért volt furcsa a Rác-fürdős 
napirend, amellett, hogy egyedi, hogy Tarlós István főpolgármester úr pontosan január 10-én 
nyilatkozott arról, hogy „az idén kinyit a Rác-fürdő, tehát még ebben az évben megnyitják a 
budapesti Rác-fürdőt a közönség előtt” – mondta a főpolgármester egy csütörtöki 
sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva, és folytatódik tovább a cikk, amelyet nem idézek. 

Tehát csak attól szeretném megóvni a bizottságot, hogy ebben árnyékra vetődjünk, 
szerintem ez elsősorban fővárosi ügy, de természetesen ha más indoka volt a javaslatnak, 
akkor azt el tudom fogadni. 

 
ELNÖK: Azt gondolom, hogy hagyjuk fenn, képviselő urak kérték, azt gondolom, 

hogy tudunk róla beszélni. 
Van-e még esetleg valami? (Nincs jelzés.) Aki el tudja fogadni a munkatervet, emelje 

fel a kezét! (Szavazás.) 

Határozathozatal 

Megállapítom, hogy 2 ellenszavazattal elfogadtuk a munkatervet. Köszönöm szépen. 

Tájékoztató a 2013. évi MX1/MX2 motocross világbajnokság magyarországi 
futamának megrendezéséről 

A következő napirendünk most már egészen biztosan a motocross világbajnokság 
magyarországi futamának megrendezéséről szól. Bari István és Tütős Zoltán urakat 
köszöntöm. Köszönjük, hogy eljöttek és kérem önöket, hogy számoljanak be, hogy hol 
tartunk, mint tartunk, frappáns, követhető időtartamban. Tessék parancsolni! 
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Bari István (Magyar Motorsport Szövetség) szóbeli tájékoztatója 

BARI ISTVÁN (Magyar Motorsport Szövetség): Tisztelettel köszöntöm a Sport- és 
turizmusbizottság jelen lévő képviselőit, elnök urat és a vendégeket. A Magyar Motorsport 
Szövetségen keresztül 2012 októberében a FIM-mel felvettük a kapcsolatot a 2013. 
szeptember 8-ai magyarországi motocross MX1/MX2 világbajnoki futam megrendezésének 
lehetőségéről. 

Pozitív támogatást kaptunk, tehát nyitva áll a kapu, hogy Magyarországon hosszú 
évtizedek után, színvonalas motorversenyt tudjunk létrehozni. 

Nyilvánvaló, ahhoz a MAMS és a vállalkozó szervezetek anyagilag és erkölcsileg, 
bocsánat erkölcsileg igen, de anyagilag túl gyengék, hogy közel 1 millió eurós támogatási 
igény nélkül meg tudják rendezni a bajnokságot. Ez az összeg tűnhet soknak, tűnhet 
kevésnek, ha elemezzük részleteiben, a jogdíjak a több mint felét elviszik, és akkor még a 
rendezés költségeiről nem beszéltünk. 

Miért is terjesztettük ide, illetve kértük a Sport- és turizmusbizottságot, hogy 
foglalkozzon ezzel a kérdéssel? Magyarországon közel 2 milliós motoros tábor van, a 
szervezettsége javulóban van, mondhatjuk így. Háttérintézményei sajnos, nincsenek, azok a 
szép napok, amelyek az ’50-es, ’60-as években Drapál és társai idejében voltak, sajnos, nem 
állnak rendelkezésünkre. 

Amennyiben ezen rendezvénysorozatot meg tudjuk az idei évben rendezni, akkor az 
elkövetkező két évre még az opciót megkaphatnánk, tehát három évig az MX1/MX2 
magyarországi megrendezésének lehetősége biztosítva lenne. 

Nem tértünk ki részletesen, de szót kell említeni a 2 milliós motoros tábor mellett 
azokról a lehetőségekről, amelyek az ország előtt, akár társadalmi, akár politikai téren 
megnyílnak, hiszen egy-egy motocross világbajnoki futamot több mint 60 ország televíziója 
közvetít. A sportmédia megjelenése több ezer újságíróval alátámasztott, biztosított, tehát 
Magyarország külföldi megítélését is nagymértékben elősegítené. 

A hozadékára, az anyagiakra is térjünk ki. Ahogy említettem, körülbelül az előzetes 
számítások szerint 1 millió euróból, tehát durván 300 millió forintból meg lehet rendezni a 
világbajnoki futamot.  

Most röviden néhány statisztikai adatot szeretnék mondani. Egy-egy motocross 
világbajnoki futamon 20-40 ezer fizető néző jelenik meg. Ahogy említettem, a televíziós, 
tehát a médiamegjelenés szinte felbecsülhetetlen. 

Mi az előterjesztésünkben egy 10-15 ezer fős - mivel első rendezvény lenne 
Magyarországon - látogatottsággal számoltunk. 4 napos rendezvény lenne, szerdától 
vasárnapig, amikor is már az első napon is megkezdődik a költés. 

A tapasztalat átlagosan 2 ezer euró egy-egy főre vetített költség. Mi nem számoltunk 
csak 500 euró költéssel, ha az 500 eurót felszorozzuk a 15 ezer megjelenő vendéggel és nem 
számolunk mással, csak a költés áfabevételével, már az első évben is rentábilis egy ilyen 
verseny megrendezése. Nyilvánvalóan nem a rendezők, hanem az ország bevételei 
szempontjából. 

Még a helyi vonatkozásairól is beszélnünk kell. Bárhol rendeződik meg az országban, 
minimum 30-50 állandó munkahelyet, új munkahelyet teremt, és alkalmanként 2-300 fő egy-
egy rendezvénynél az ideiglenesen foglalkoztatottak száma. 

Én inkább kérném a tisztelt bizottságot, hogy kérdéseket tegyenek fel, mert 
mérhetetlenül hosszan lehetne beszélni és ecsetelni a dolgokat, de nem tudom, hogy az 
érdeklődése kinek, milyen irányú ebben a témában. Esetleg a kollégám még kiegészítené. 

 
TÜTŐS ZOLTÁN (Motorland Zrt.): Bocsánat, csak egy szó erejéig. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Annyit szeretnék ezzel kapcsolatban még a témához hozzátenni, hogy a 
környező országok számos jelentős, olyan technikai sporthoz kapcsolódó eseményt rendeznek 
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meg, amelyek mind az ország, mind pedig a turisztikai forgalom szempontjából jelentős 
mértéket képviselnek, nem beszélve az országimázs, illetve a gazdasági háttér szempontjából. 

Azt gondoljuk, hogy egy ilyen esemény megrendezése mindenféleképpen 
nagymértékben fellendíti az adott térség gazdasági és munkaerő-képességét. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vannak-e kérdések, hozzáfűznivaló? Alelnök úr! 

Kérdések, hozzászólások, megjegyzések 

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Én tegnap este mind a két anyagot részletesen 
átolvastam, most nincs kiterítve előttem, de a fejemben van. Két-három kérdést szeretnék 
feltenni. Az egyik: ekkora tömeg - amit önök becsülnek így előzetesen - elszállásolására a 
térségben milyen lehetőségek vannak? Én az önök tájékát nagyon jól ismerem, én éltem ott az 
Alföldön tíz évig. Milyen helyszínen gondolják, tehát konkrétan hol, mert ez nem derült ki, 
azon kívül, hogy Kiskunmajsa, azon belül hol gondolják ezt megrendezni? Illetve kétszer is 
szerepelt az anyagban, hogy a bizottság anyagi támogatását kérik. Szeretném jelezni, hogy 
nem áll sem törvényileg, sem semmilyen módon lehetőségünk anyagilag támogatni az önök 
által szervezett versenyt, az erkölcsi támogatás természetesen egy másik kategória. 

Illetve itt a számok felszorzásakor, az egyik alkalommal, most négynaposnak 
mondták, az anyagban ötnapos szerepelt, a napi nézőszám, a várható bevétel, annak az 
áfatartalma még nálam nem hozta ki a rentabilitási szintet. Elég erősek a becslések, de mégis 
körülbelül az önök stábja által, akik ezeket a számításokat végezték, újraszámolás előtt áll-e 
még ez az egész anyag, vagy pedig ezek már olyan kőbevésett számok, amelyeket leírtak 
ebben a prezentációban, amiből már el lehet indulni tervezéskor, számításkor, vagy pedig 
ezek még erősen körülbelüli értékek? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Van-e még kérdés? (Nincs jelzés.) Hadd kérdezzem meg, hogy ebből az 1 

millió euróból ki, mennyit áll? Tehát mennyit ad hozzá mondjuk a nemzetközi szövetség, 
mennyi esetleg, amit önök tudnak hozzárakni, mennyit várnának az államtól? A pálya készen 
van-e, illetve ha készen van, akkor annak a működtetése, fenntartása mennyibe kerül? Úgy 
gondolom, hogy ez egy hosszú távú gondolkodást kell hogy igényeljen. 

Természetesen azt elfogadva, hogy ez egy komoly turisztikai élmény és érték is, azt 
gondolom, hogy fontos, sőt a munkahelyteremtésben sem egy utolsó dolog. Ennek kapcsán a 
Turizmus Rt.-vel a készülő turizmustörvény kapcsán a sportturizmust, mint fogalmat meg 
szeretnénk jeleníteni – nem is törvény ez, hanem stratégia – a stratégiában, hiszen ha a Forma 
1-et nézzük, valóban az egyik legnagyobb lehetőség ebben a tekintetben, de sok más 
sportrendezvény is. Egy ilyen valóban az országimázs kérdésében, az országmarketing 
lehetőségeiben egy komoly érték, azt gondolom, hogy fontos, azt kell tudni megnézni, hogy 
honnan és mint lehet támogatni.  

Valóban alelnök úr szavait hadd erősítsem meg, mi, mint bizottság nem tudunk pénzt 
adni, mi azt tudjuk az államtitkárság felé jelezni, hogy mi támogatjuk egy ilyen rendezvény 
megszervezését, megrendezését akkor, ha minden feltétel rendelkezésre áll, és már csak az 
állam hiányzik, hogy esetleg hozzátegye a sajátját. 

Van-e más kérdés, vélemény? 

Bari István (Magyar Motorsport Szövetség) válaszai 

BARI ISTVÁN (Magyar Motorsport Szövetség): Megtisztelő a kérdés, és gyorsan 
válaszolok. Azokat az adatokat, amelyeket szóban és nem az írott anyagból emeltem ki, a 
FIM-től, a nemzetközi szervezettől kaptuk meg. Ez nem egy rendezvény, hanem hosszú 
évtizedek alatt kialakult átlagszámok, amiről én beszéltem. Ahogy említettem, mi negyede 
számmal kalkuláltunk előzetesben, hiszen nagyon rövid volt az idő, és elnézést kérek, egy 
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kicsit pongyola lett az előterjesztésünk, de szűk másfél hét állt rendelkezésünkre a mai napig, 
hogy előkészítsük. 

Az, hogy a tárgyalásokat már a múlt évben megkezdtük a nemzetközi szervezettel és 
idáig eljutottunk, az volt az egyik kitétele, hogy egyáltalán a politikai támogatást 
megkapnánk-e hozzá. Ezért is kértük, hogy valahol induljunk el és talán ez volt a 
leggyorsabb, hogy a Sport- és turizmusbizottság előtt tárgyaljunk róla. 

A számokról, az elszállásolásról és a lehetőségről, valamint a pályáról. Kiskunmajsa 
egy feltörekvő turisztikai hely, a termálfürdő 30 éve üzemel. Egy gyönyörű szép üdülőfalu 
van Kiskunmajsán, több mint 450 házzal, kemping, a motel kész az üdülő területén. Tehát 
válaszolva: a kiskunmajsai Turinformmal és az üdülőfalu-közösséggel felvettük a kapcsolatot, 
a 450 ház rendelkezésre állna. A szeptember már holt időszak, hiszen az iskola megkezdődött, 
tehát az üdülőfalu, a kemping, a motel kihasználtsága igen alacsony. Az egyik oldalról tehát 
Kiskunmajsán több ezer embert el tudunk helyezni biztonsággal. 

Felvettük a kapcsolatot a szegedi, kiskunhalasi, mórahalmi környékbeli szállodákkal, 
ahol 30-40 kilométeren belül újabb, magasabb színvonalú szálláslehetőségek állnak 
rendelkezésre. Kiskunmajsáról tudni kell, hogy 16 kilométerre van az M5-ös autópályától. A 
múlt években alakult ki egy 70 hektáros ipari park, melyen belül 25 hektárt rendelkezésünkre 
bocsátott a város, hogy egy olyan motoros sportcentrumot alakítsunk ki, amit Motorland 
néven kezdtünk el propagálni, ahol a legkisebb gyermektől az idősebb korosztályig mindenki 
megtalálhatja - amikor kiépül - az elfoglaltságát. 

Együttműködési megállapodásokat kötöttünk a Testnevelési Egyetem orvoskutatói 
részlegével a Magyar Motorkerékpár Iskola kihelyezésében, tehát – és itt válaszolok részben 
elnök úr kérdésére is – egy olyan sportturisztikai központot szeretne a Motorland az 
elkövetkezendő években létrehozni, ami nemcsak magyar, hanem talán nyugodt lélekkel 
mondhatjuk, hogy európai viszonylatban is párját ritkítja. 

Ennek a csoportnak a befektetői teljes egészében magánszemélyek, tehát a mai napig 
semmiféle támogatást, sehonnan semmilyen támogatást – az erkölcsi kivételével – nem vettek 
igénybe. 

A motocrosspálya nyugodt lélekkel mondhatjuk, hogy 80 százalékos készültségben 
van, amennyiben a zöld utat megkapja a Motorland a szervezésre, és az előzetes tárgyalások 
alapján most már nyugodtan mondhatjuk, olyan biztonsággal megrendezhető a verseny, hogy 
június hónapban már a pálya és ezek a kapcsolódó kiszolgáló létesítmények kontrollálhatók, 
birtokba vehetők. 

Nyilvánvalóan egy ilyen fejlesztés nem egyik napról a másikra valósul meg, és itt már 
beszélhetünk arról, hogy a magánbefektetők, tehát akik megálmodták ezt a Motorland 
projektnek nevezett sportturisztikai központot, több mint másfél éves előkészítő munkán 
vannak túl. A Sport- és turizmusbizottság korábbi elnökét, Bánki urat tájékoztattuk, 
tulajdonképpen ő volt az egyik személy, aki az alapkőletételnél már bábáskodott ezen projekt 
megvalósításánál. 

Elgondolkodtatásként: a motocross világbajnoki futamok nézettsége több százmilliós 
táborral rendelkezik. A sport tévécsatornákon nap mint nap látható, hogy hogyan működik. 
Támogatóink között olyan személyeket tudhatunk, mint Tony Cairoli, hatszoros világbajnok 
MX1/MW2 bajnok, és a teljes menedzseri stábja. A Youth Stream Organisation, aki a 
jogbirtokosa a FIM motocross rendezvényeinek, a lehetőséget tulajdonképpen ők adták meg. 
Most az oldalszámra pontosan nem emlékszem, hogy hányadik oldalon látható a 2013. évi 
motocross világbajnoki futamok rendezvénye. Ez az egy dátum van fenntartva és várják a 
döntést, hogy a támogatottságot megkapja vagy sem. 

Miért terjesztettük - és befejezem, inkább ha kérdés van, arra válaszolok - a Sport- és 
turizmusbizottság elé? Azzal tisztában vagyunk, hogy nem itt folyik a „pénzosztás” 
Amennyiben a támogatottságot megkapja, akkor szeretnénk előterjeszteni a pályázati 
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rendszerben az egyedi kormánydöntések irányába, és dolgozni, dolgozni, dolgozni szeretnénk 
ezen a kérdésen. 

 
ELNÖK: Még annyit, hogy az 1 millió euróból mennyit kellene az államnak állnia? 
 
BARI ISTVÁN (Magyar Motorsport Szövetség): Ez csak a támogatottsági igény, a 

másik közel 1 milliót a befektetők rakják mellé. 
 
ELNÖK: Tehát 1 milliót várnának az államtól? 
 
BARI ISTVÁN (Magyar Motorsport Szövetség): Igen, tehát 300 millió forint körül. 

Természetesen a számok nem kőbevésettek. Ahogy említettem, másfél hét alatt pontos 
számításokat, korrekt kalkulációt nyilvánvalóan nagyon nehéz lett volna száz százalékosan 
kidolgozni, de amennyiben az erkölcsi támogatás megvan, akkor kidolgozzuk, pontosítjuk. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Azt gondolom, hogy a bizottság erkölcsi támogatásának semmi akadálya, 

ellenben ennek a sora az, hogy nem a kiemelt kormánytámogatások iránti, hanem a belföldi 
sportesemények támogatása iránti kérelmet kell a sport államtitkárság felé, megfelelő 
alátámasztottsággal benyújtani minél gyorsabban. Egyébként a „minél gyorsabban” azért 
fontos, mert az ország költségvetése elfogadott, tehát gyakorlatilag az államtitkárságnak is 
egy szűk hatásköre lesz ebben az egészben. Ha jól tudom, 640 millió forint az összes keret, 
amit tud ilyetén támogatásként biztosítani, de nyilván egyéb megkeresések is vannak. 

Tehát azt fogom javasolni a bizottságnak, hogy természetesen támogassuk azt, hogy 
egy ilyen komoly verseny legyen Magyarországon, de a források biztosítása kellő 
alátámasztottsággal bírjon szakmailag a Szövetség által, egyéb bevételek által, tehát nyilván 
ami ide kell, az mindenféleképpen meg kell hogy jelenjen, mert csak úgy 300 millió forintot 
nem fog beletenni az állam, ha nem látja, hogy az egész valóban az ország számára legalább 
rentábilis. 

Nem lesz ez egyszerű, de azt gondolom, hogy el kell tudni indulni nagy sebességgel az 
államtitkárság felé, minél gyorsabban. Szerintem Simicskó államtitkár úr ez ügyben vevő 
lesz. Nem gondolom, hogy a sportturisztikai elképzeléseket ez keresztbe verné, sőt erősíti, 
csak rengeteg az igény, a kérelem. Nyilván prioritást kell felállítani, hogy melyek a 
legfontosabbak és melyek a kevésbé fontosak. 

Határozathozatal 

Azt javaslom a bizottságnak, hogy köszönjük meg a tájékoztatót és mondjuk azt, hogy 
természetesen a sportpolitikai támogatottság a bizottság részéről megvan, a döntést az 
államtitkárság hozza meg, hogy hogyan és miképpen tovább ebben a kérdésben. Aki így 
elfogadja, emelje fel a kezét! (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk. 

Köszönjük a tájékoztatót, ha kell további segítség, persze, rendelkezésre állunk 
mindenkor és a továbbiakban mindig. Elnök úr! 

 
BARI ISTVÁN (Magyar Motorsport Szövetség): Még egy szót, ha szabad. Én ezúton 

megköszönöm a bizottság és elnök úr hozzáállását. A magunk részéről, amennyiben a tisztelt 
képviselő urak igénylik, a teljes projekttervet a titkárságon keresztül mindannyiuknak 
eljuttatjuk, hogy mélységében is láthassák, hogy egyáltalán miről gondolkodunk, mik a célok, 
milyen eredményt, milyen hozadékot szeretnénk, hogy elérjünk mindannyian, hiszen a 
befektetőnek és az államnak is azonos az érdeke, minél előbb térüljön meg és minél többet 
hozzon. Köszönjük. 
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ELNÖK: Rendben van, köszönöm én is. Nyilván, amikor az államtitkárság foglalkozni 

fog a kérdéssel, a bizottság is képviselteti majd magát ezeken a tárgyalásokon. Köszönjük 
szépen. (A napirendi ponthoz érkezett vendégek távoznak az ülésteremből.) 

Tájékoztató a 175 éve született Mathiász János világhírű szőlőnemesítő 
születésnapi megemlékezéséről és a Mathiász Borolimpia megrendezéséről 

A következő napirendi pontunk: tájékoztató a 175 éve született Mathiász János 
világhírű szőlőnemesítő születésnapi megemlékezéséről és a Mathiász Borolimpia 
megrendezéséről. Köszöntöm Birinyi József elnök urat és Mathiász Gábor alelnök urat. 
Köszönöm, hogy eljöttek bizottságunkhoz és elmondják azt a rendkívül érdekes és rendkívül 
tanulságos gondolatot, ami megfogalmazódik az önök anyagában.  

Nem előlegezném meg, a múltkor már néhány mondatot mondtam róla, amikor önök 
eljöttek hozzám és bemutatkoztak, de most azt gondolom, hogy egy kicsit szélesebb körben 
tudunk beszélni erről az igen-igen fontos kérdésről. Elnök úr! 

 
BIRINYI JÓZSEF (Hungarikum Szövetség): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Köszönjük a lehetőséget, hogy a hungarikum turizmus első hangsúlyos elemeként javaslatot 
tehetünk, és ebben egyúttal kérjük a Sport- és turizmusbizottság szakmai támogatását is, hogy 
ez létre tudjon jönni. Különös apropó Mathiász János világhírű, 3750 szőlőfajtát nemesítő, 
hungarikum életművet kiteljesítő magyar alkotó születésének 175. évfordulója. De 
hozzáteszem, hogy nem azon izzadtunk, hogy hogyan tudunk az évfordulóra valami zseniális 
ötletet felszínre hozni, mert másfél-két éve fogalmazódott meg bennünk az ötlet a borstratégia 
írása, illetve alkotása közepette, hogy feltétlenül szükség lenne egy olyan jellegű kiemelt 
rendezvényre, amely a kiemelt értékeinket, hungarikumainkat vagy azok jó részét és nemcsak 
egy centrummal, hanem az ország területét érintően hangsúlyos tud lenni.  

Mielőtt szakmai, mély részletekbe mennék a javaslattal kapcsolatosan, engedjék meg, 
hogy Mathiász Gábor úrnak, a Hungarikum Szövetség alelnökének, és egyben a Mathiász 
örökség vezetőjének, képviselőjének, Mathiász János dédunokájának átadjam a szót, hogy 
néhány mondatban, tömören Mathiász János munkásságáról azért szóljon, mielőtt 
belecsapunk a konkrét javaslatba. 

Mathiász Gábor (Hungarikum Szövetség) szóbeli tájékoztatója 

MATHIÁSZ GÁBOR (Hungarikum Szövetség): Tisztelettel és barátsággal köszöntöm 
elnök urat és a bizottság tagjait, külön Becsó Zsolt képviselő urat, akivel az Európai 
Borlovagrendben lovagtársak vagyunk, régóta ismerjük egymást, és nagyon örülök, hogy itt 
van. Dédnagyapám 175 éve született a Felvidéken. Az a borkultúra, ami a világon 
pillanatnyilag van, az nagyobbrészt neki köszönhető. A Felvidékről elindulva, az egész 
világot bejárva telepített, Kaliforniától a Krím-félszigetig, Dél-Koreától Palesztináig, Dél-
Afrikában, a világ összes táján, talán Izlandon nem. 

A hozzá tartozó történeteket elküldtem az anyagban, hogy engem speciel Los 
Angelesben majdnem őrizetbe vett egy vámtiszt, legalábbis azt hittem, pedig csak annyit akart 
megtudni tőlem, hogy mit tudok arról, mert neki van 10 hektár Mathiász szőlője, hogy azt 
hogyan kell metszeni. Én rémültem próbáltam megérteni, amit mond, mert még a tolmács se 
értette ezt az amerikai szlenget.  

Aztán több barátom volt Buenos Aires-ben, éppen az Esztergom-Párkány-i 
Borlovagrend tagjai és beóvatoskodtak egy borkóstolóra, ilyen magyar virtussal, és amikor 
jöttek ki, akkor eléjük álltak az ottaniak és kérték a névjegyeiket, és amikor megtudták, hogy 
magyarok, akkor visszahozták őket és nagy ünnepséget tartottak, Puskásról, Mathiászról és 
egyéb magyar hungarikum-jellegű alkotókról kérdezgették őket. 
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Tehát az egész világon a Mathiász-nevet eléggé ismerik. Mivel 3750 fajtát nemesített 
és a következő a világon Hencz Ferenc 19 fajtája – ő is magyar -, ezt érdemes lenne 
Magyarországnak teljes mértékben kihasználni, mert abszolút egy marketing aranybánya, 
hiszen akárhová megyünk, nyugodtan kijelenthetjük, hogy dobbantunk egyet egy 
szőlőterületen, hogy ez is magyar, ez is Mathiász. 

Tehát erre tudnánk hivatkozni, de erre egyedül mi nem vagyunk képesek, az egész 
országnak kellene ebben segíteni. 

Ezen belül van Veronában a Vinitaly nevű, szerintünk a világ legnagyobb 
borfesztiválja, és ott is egy magyar hölgy, speciel Mathiász Janina a vezérigazgató 18 éve. Ott 
megjelenik 6500 borász a világ minden tájáról, és körülbelül 300 ezer látogató, van, hogy 
naponta van 200 ezer. Megjelenik ott a világ talán összes kormányfője, miniszterelnöke, én 
személy szerint Sarkozy elnök úrral találkoztam, Hillary Clintonnal találkoztam, de Alain 
Delontól, Jean Renóig, Depardieu-ig mindenki ott van, tehát ezt a vonalat meg lehetne itt 
Magyarországon csinálni, csak nem mint Vinitaly és nem mint Vinhungary, hanem mint 
Mathiász Borolimpia. Az a mutatvány benne, hogy ha itt egyszer megrendezzük, akkor utána 
mint egy ilyen utazó cirkusz, mint a Forma 1 vagy mint maga az olimpia, végigmehetünk vele 
az egész világon. 

Ennyit szeretnék egyelőre elmondani erről. 

Birinyi József (Hungarikum Szövetség) szóbeli tájékoztatója 

BIRINYI JÓZSEF (Hungarikum Szövetség): Köszönöm szépen. Mindig mondjuk és 
hangsúlyozzuk, de általában a világ nem arra kíváncsi, hogyan utánozzuk, hanem arra, hogy 
mi mit tudunk adni a világhoz. Ebben a hungarikumoknak, magyar értékeknek kiemelt 
szerepe van, így Mathiász Jánosnak is. A cél az lenne, hogy a magyar bormárka és az 
országmárka segítése valósuljon meg úgy, hogy vonzó turisztikai nagyrendezvény keretén 
belül tudjuk ezt tető alá hozni. Legyen olyan hatása, mint a Tavaszi Fesztiválnak vagy a 
Forma 1-nek, a Sziget Fesztiválnak, és ha ezen sorozatot nézem, nem a teljesség igényével, 
akkor az időpontjavaslat is inkább a nyár vége és az ősz eleje, tehát még a dolgozó 
szőlészeknek, borászoknak a szüret kezdete előtt, de a nyári szezon megnyújtásaként egy 
ilyen hangsúlyos rendezvénye nagyon jól szolgálná a bormarketing és országmárka célokat 
közösen. 

Engedjenek meg egy rövid kis diagnózist arra vonatkozóan, hogy a turizmust biztos, 
hogy mindenki behatóbban ismeri, csak néhány gondolatot a borstratégiáról és a 
borállapotokról. Nagyon-nagyon fontos, szinte trivialitás amit mondok, de mégiscsak szólni 
kell róla. Csaplovics János mondta az 1800-as évek közepén azt, hogy „Magyarország Európa 
kitsinyben”, még „ts”-sel írta le annak idején, és ez nem egyfajta nacionalizálás volt, hogy a 
magyarságot értékelte túl, hanem a kultúrák, a gazdasági, nyelvi, egyéb kultúrák találkozási 
pontja a Kárpát-medence. 

Igaz ez a 22 borvidékünkre is, mert a vörösboros területnek az északi határa vagyunk, 
a klímaváltozással ez egyre följebb csúszik és a klasszikus jó fehérborok területe, a 
síkvidékitől a hegyvidékiig mindenféle egyéb adottságok, a vulkanikustól a futóhomokig - 
amelyből, a futóhomokból épp Mathiász János csinált aranyhomokot a szó szoros értelmében, 
ahogy egy kecskeméti költő fogalmazta - rendelkezésre áll. Tehát ez nagyon nagy potenciál. 

A borturizmus 10-12 százalék közötti, ötödik a rangsorban, a fesztiválturizmus 7-8 
százalék és a 10. hely környékén foglal helyet. Tehát a Borprogram és a Magyar Értéktár 
Program ilyen értelemben jól összeköthető a turizmus keretén belül. 

A legnagyobb probléma a márkázás, ami a borra és a turizmusra egyaránt igaz. Ha a 
bor területét nézzük, akkor „Magyar bor mindenkor”, mindenki ismeri a szlogent, mert igen 
sok pénzből szép reklámot és reklámokat, az AMC és mások juttattak a köztudatba, viszont 
egy olyan márkát hirdetünk, amely gyakorlatilag nincs vagy kevésbé létezik. Tehát ez öngól a 
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márkázás alapszabályait tekintve és nem önostorozó típus vagyok, amikor ezt mondom, 
megvizsgáltuk a magyar borospalackok megjelenését, 82 százalékán nem érhető tetten a 
palackoknak, hogy magyar borról van szó.  

A világ bortermelésének 1 százalékát, Európa bortermelésének 2 százalékát adjuk. 
Tehát nem tudunk tényezők lenni akkor, ha nem brandként, egységesen jelenünk meg, ami 
nem azt jelenti, hogy Villánytól, Tokajtól a Fertő-tóig mindenkinek ugyanazt a nevet kellene 
viselni, de tessék megnézni, és hogy konkrét példát mondjak, tehát nem feltétlenül mi 
vagyunk a zsenik ebben, hogy ezt kitaláljuk, az osztrákoknál a glikol-botrányt követően 
rendet vágtak, és 20 méterre lehet látni minden üzletben, hogy melyik az osztrák bor, mert a 
fehér kupakon rajta van a piros „A” betű és a szalag. 

Ugyanezt vették át a terroir szemlélettel a latin, a francia, a feltörekvő borvidékek, 
Ausztráliában, ahol a kenguru jellel együtt, tehát messziről lehet tudni, és elég differenciált 
mondjuk Ausztrália földrajzi adottságban is, és nem a borvidékeket elsődlegesen, hanem 
magát az ausztrál, a chilei bort, az új piacosok ezzel jönnek előre nagyon hatékonyan. Mi 
mondhatnám, hogy még nem is a szocializmus idejében, hanem a monarchia idejében 
vagyunk, mert a monarchia idején a klasszikus export bortermékünket, házi konyháskert-
ellátóként magukra húzták az osztrákok és az északi és az egyéb exportokat - akár Tokajnál is 
ez pont tetten érhető - korlátozták a szó szoros értelmében. Tehát csak Skandináviába lehetett, 
de Lengyelországba, ami organikus piac volt történetileg a borok királya, a királyok bora 
számára, ezt korlátozták. 

Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy márkát kell építeni. Hozzáteszem, hogy nem azt 
várom a Sport- és turizmusbizottságtól, vagy azt várjuk javaslatunkkal, hogy majd önök 
tesznek ebben rendet, mert ehhez egy egységes borstratégia kell, amiről többször beszéltünk, 
de sajnos, nem történt meg, miközben jelentős összegeket és energiákat fordítottunk arra, 
hogy ez létre tudjon jönni. 

A szocializmus időszaka alatti egalizáló borkombinát, borgyáras megoldás teljesen 
devalválta a magyar bormárkát. Csak egy konkrét adat: a két háború között 1,2-1,5-szerese 
volt a magyar tokaji világbajnok bor értéke, ára a legjobb francia borhoz viszonyítva, ma 
ötöde, tizede sajnos a világpiacon. Tehát ez mutatja, holott vakkóstolásos versenyen 95 
százalékban a magyar vezető bor nyer, ilyen értelemben alátámasztva a mondandót. 

A rendszerváltás utáni állapotban azt látjuk, hogy főleg családi pincészetek és saját 
magukat márkázók vannak, ami rendjén való, mert az egalizáló szövetkezeti szemléletű 
gazdálkodásban nem volt egyéni arca. Tehát mindenki örül annak, a neveket mondhatnám 
sorra, akiket mindannyian ismerünk és tisztelünk és nagyon jó magyar borokat állítanak elő, 
tehát nagyon jó magyar borok vannak, csak magyar borbrand nincs. Tehát ez az ellentmondás 
igazából a mondandómban, és nagyon fontos az, hogy egységes, ernyőmárkaként tudjunk 
megjelenni. 

Amiért visszatérek az előterjesztéshez vagy javaslatunkhoz, Mathiász János neve, az 
ismertek alapján tökéletesen alkalmas, mert idehaza és külföldön is ismerik. Sajnos, azt 
tapasztaljuk, hogy külföldön több helyen jobban ismerik és becsülik, mint idehaza. Tehát ez a 
szokásos negatív megoldás, de mindenképpen alkalmas arra, hogy minimális energiával, 
anyagiakkal, figyelem-ráfordítással, marketinggel pozícionálni lehessen, és nem zöldmezős 
beruházásként nulláról létrehoznunk egy ilyen jellegű márkát, amely a turizmussal és egy 
hangsúlyos rendezvényhez kötve sokkal gyorsabban működőképessé tehető. Rombolni 
pillanatok alatt lehet, az építéshez évek kellenek, ezt mindannyian tudjuk. (Megérkezik az 
ülésre Horváth Zoltán.) Ez a szakmai belső rendtétel, ami a márkázásunkra, a turizmusra és a 
bormárkázásra egyaránt igaz, ha egy borhamisítót azonnal szétkürtölünk magunknak, majd a 
világ felkapja, ez a magyar bort, a márkát veri szét. Ezt másutt, normális helyeken úgy viszik 
véghez, hogy a turizmuson és a borszakmán belül oldják meg, céhen belül ezeket a 
problémákat, és akkor adnak róla hírt, persze a fogyasztók tájékoztatása alap emberi jog. 
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A Mathiász Borolimpia történetéről néhány gondolatot konkrétan. Jó a név. Nemcsak 
Mathiász János miatt, Kerényi Miklós Máté, Kero - a másik alelnök a Hungarikum 
Szövetségben - tett arra javaslatot, hogy ne hungarikum fesztivált próbáljunk mi csinálni. A 
Mathiász nagyon jó név, mert az elsődleges magyar turista célközönség például a német, 
osztrák területről érkezik, a Mátyás, Mathiász név jól cseng. Mátyás király, a reneszánszhoz 
kötődő, már belefektetett turisztikai marketing forintjaink és energiánk is tovább göngyölhető 
ezáltal. Tehát brandként használható természetesen.  

A világban kialakult borverseny szempontokat szakértőinkkel megnéztük, a 
Gasztronómiai Világszövetséggel és többekkel szakmailag is tárgyaltunk róla, hogy mitől 
tudunk mi mást csinálni, nemcsak nevében, hogy Mathiász Borolimpia és Magyarország 
ennek a patentje és az indítója, miben tudunk újat hozni. 

Az olimpiához hasonló felfutó válogató rendszer nemzeti szinteken, létező 
borversenyek integrálásával, a borversenyek akkreditálása, az egységes bormárkázás, 
bormarketing kialakítása, lehet érezni, hogy a világban is azért van egyfajta egységesedés a 
minőségi jelzéstől kezdve, tehát ennek lehetne katalizátora többek között úgy, hogy a magyar 
bor és a magyar országmárka és a turizmus értékeit lehetne kellőképpen növelni. A szakmai 
részletekbe nem megyek bele. 

Egységes díjazás. Borverseny rengeteg van Magyarországon, és jó boros 
rendezvények is vannak, de ezek inkább lokális, regionális jelentőségűek, kevésbé 
nemzetköziek tudnak lenni, és ahány borverseny, annyiféle szempont az értékelésben. Tehát 
itt egy egységesítést kell véghezvinni, amellett a Hungarikum Szövetség Mathiász 
munkacsoportjával előkészítünk, és erre javaslatot tudunk és fogunk tenni. 

Az olimpiánál az indító szakaszt követően az első, mármint a páratlan években 
tervezzük azt, hogy Magyarországon rendeznénk meg patentként, és a köztes években, hogy 
ennek a gyakorisága anyagi és a realitást tekintve hogyan kivitelezhető, hogy 2-4 évente, 
évente, ez később derülhet ki. A köztes éveket, a páros éveket a világ különböző részeire 
vinnénk pályáztatva. Először azokra a részekre, amelyeket Gábor is említett, ahol Mathiász 
telepítései, a Krím-félszigetig, Franciaországig jelentősek voltak, ahol nem kell magyarázni, 
hogy miről van szó és miért fontos. Ha a brand-je kiépül és a patent kiépül, akkor azt 
követően már továbbvihető szinte franchise-ként, jó hungarikum szóval nevezve. 

Állandó hazai helyszínek. Budapest mindenképpen, tehát a centrum és a központúság 
végett ez elengedhetetlen és nagyon fontos. Tokaj a világörökség része, és Sopron, a Fertő-tó 
is a világörökség része, de hangsúlyosan a Budapest-Tokaj-tengelyt tartanánk a Mathiász-
életműből kifolyólag is fontosnak. Ugyan még Kecskemét is hangsúlyos volt, de 
munkásságával letette és kétszer újratelepítette a filoxéra idején a magyar borvidékeket. 

Ezen kívül minden egyes hazai borolimpián egy magyar borvidéket emelnénk ki. 
Tehát ez egyfajta staféta lenne, ami azért nagyon fontos, mert ha valaki visszatér kétévente, 
négyévente Magyarországra, a Mathiász borolimpiára, akkor ne mindig ugyanazt találja. Ami 
zseniális lehet önmagában, hanem megismerkedhet hangsúlyosan Villánnyal, a Fertő-tó 
környékével, a kunsági borvidékkel, Egerrel és a különböző borvidékekkel. 

A kapcsolódó, kiegészítő rendezvényeket is átgondoltuk, ami nem azt jelenti, hogy 
mindent habzsolva akarunk, hanem az organikus hungarikum-kötődés kapcsán teszünk 
javaslatot arra, hogy pontosan az egészség, a sport, a rekreáció, a fürdőkultúrával való 
kötődés, a programok kiegészítése organikusan összehúzható. A sportban a Puskás Akadémia 
is, a Hungarikum Szövetség, Aranycsapat, Puskás-kupa, sportversenyek, sőt jött az a zseniális 
ötlet, hogy a borolimpián borszakmai szempontból indulóknak a futballcsapatai vagy 
sportcsapatai, tehát ez másra is kihúzható, a Puskás-sportverseny keretén belül a 
borolimpiához kötve, másfajta szakmai turizmust célozva és erősítve szólítsunk meg. 

Gasztronómia. Erre mindig azt mondjuk, hogy ha Spanyolországban például 
bemutatkozunk, akkor nem magunk ellen beszélünk, nem hungarikumokat, magyar ízeket és 
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kiváló magyar élelmiszereket kell hangsúlyozni, hanem Puskás országának ízeit kellene, mert 
szinte jobban tisztelik, becsülik, istenítik Puskást, mint mi, és olyan katalizált értékben 
juthatunk el széles tömegekhez, amely óriási tőkével sem, marketing-ráfordítással sem lenne 
lehetséges. 

A zene, a művészetek területe. Bartók a világ legtöbbet játszott zeneszerzője, de a 
bordalok bemutatója, fesztiválja, a szellemi kulturális örökség jegyzékébe felvett és 
hungarikummá nyilvánított Táncház-mozgalom és a szüreti bálok lenne a keret ehhez, ami 
augusztus és szeptember tájékán már időszerű és organikusan behozható. 

Falusi turizmus, borutak bevonása, nagyon-nagyon fontos, hogy a létező, egyébként 
atomizáltan jól működő rendszereket össze lehetne hozni, és amiről Gábor már tett 
lovagrendtársa mentén említést, 46 olyan borlovagrend működik az országban és 8 határon 
túl, amely a magyar borkultúrát ápolja, viszi tovább. A „Borban a vigasz” meghívót, illetve 
ismertetőt megkapta mindenki, amely Mathiász János életműve kapcsán született. Nem 
klasszikus operett, mert musical is, és mindenféle, ami a borról és a szerelemről szól, ebben 
tetten érhető, de kellőképpen mítoszkeltő és nagyon jó, úgyhogy ajánlom mindenkinek. 

A bortantúrák hírvivőknek, újságíróknak egyfajta studytour jellegű, hogy a 
borvidékeket nemcsak a borolimpiához, hanem azt megelőzően ahhoz köti, és azt követően is 
működőképesek lehetnek. 

Célcsoport szempontból direktben a szakmai közönség, tehát a borelőállítók, 
forgalmazók, a szakértők, a gasztronómusok csapata, illetve az ő nyúlványaik, a 
családtagoktól, a szakmai érdeklődőktől a bor gasztroturisták a világból, itthonról, kiegészítő 
programok direkt szakmai érdeklődői és természetesen a belföldi célcsoportok, akik esetleg 
nagyobb figyelmet fordítanak a kényszertudatosságon túl is ahhoz, hogy a bor, a helyi márka 
és az országmárka erősítése nagyon fontos. 

A borászat, a turizmus a hazai értékteremtők összefogásával, így szeretnénk 
kihasználni az egyfajta magyar arany a víz mellett, a bornak a történelmi, az őshonos és az 
újkori, éppen Mathiász és követői által nemesített világraszóló fajták és életmű kiteljesítésével 
azt, hogy turisztikai gazdasági sikereket is el tudjunk érni, amiben kérem tisztelettel és 
szeretettel a bizottság szakmai támogatását. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e hozzáfűznivaló, esetleg kérdés? Alelnök úr! 

Kérdések, észrevételek, megjegyzések 

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönjük szépen a tájékoztatót. Az anyagot elolvasva, az 
jutott az eszembe, és lehet, hogy nyitott kapukat döngetek, de a Magyar Turizmus Zrt.-nek 
meghatározó, nagy európai városokban vannak külképviseletei, rajtuk keresztül 
mindenképpen indokoltnak tartok – még egyszer mondom, lehet, hogy már réges-rég túl 
vannak ezen – egy offenzívában történő, letámadásos marketingakciót hirdetni Mathiász 
János nevéről, és ezt a hívjuk úgy, hogy brand-et elültetni az emberek fülében. 

Lehet, hogy egy kicsit komikusnak hangzik, csak napi szomorú tapasztalatok vannak 
rá, ha jól emlékszem, Ádámföldén született Mathiász János, Mošurov nevű szlovák faluban, 
„borcsatáink” vannak szlovák szomszédainkkal a tokajit illetően, egy ilyen jól sikerült 
marketingakció végén nem tartom kizártnak, hogy ez ellen már most, a kezdetek kezdetén 
tiltakozzanak, hogy magyar ember volt, ő nem szlovák származású ember. Ennek higgyék el, 
hogy még presztízsromboló eredménye is lenne rögtön, hogy magyar vállalkozók és 
vállalkozások által befektetett, nem kevés energia után hasznot húznának a szomszédaink, 
mint annyi mindenből. Tehát kérem, hogy erre külön figyeljenek oda, és a Turizmus Zrt. 
minden segítségét vegyék igénybe, mert kiépített apparátusuk van az ilyen típusú piac 
megismertetésére. Köszönöm. 
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ELNÖK: Bús Balázs képviselő úr! 
 
BÚS BALÁZS (KDNP): Csak azt szeretném kérdezni, hogy ha jól tudom, pont az 

Alexandra Könyváruházban Matias néven van borforgalmazás. Hogyan tudják a nevet 
megvédeni? Ha jól értem, ugyanaz a helyzet, mint a Tokaji esetében. Tehát ha brand-et 
akarnak építeni, akkor ezt hogyan tudják úgy megtenni, hogy közben egy ilyen problémával is 
meg kell küzdeni? 

 
ELNÖK: Van-e még esetleg kérdés, hozzáfűznivaló? (Nincs jelzés.) Én azt látom, de 

lehet, hogy nincs igazam, hogy a magyar bortermelők között mondjuk nincs egység, de lehet, 
hogy rosszul látom, mert ha lenne, akkor most ebben a kérdésben nem gondolom, hogy akár 
beszélgetnünk kellene. Ugyanis amit önök mondanak, az szerintem triviális, és ha józan 
paraszti ésszel belegondolunk, ha a francia borról beszélünk vagy az olasz borról beszélünk 
vagy az argentin borról, akkor azt a brand-et viszik, ami annak az országnak a jellemzője. 

Tehát ha valamiben mi, mint bizottság tudunk lépni, az az, hogy erre a hiányosságra 
felhívjuk a figyelmét mondjuk a Turizmus Rt.-nek, akinek valóban minden, pénz, paripa, 
fegyver a rendelkezésére áll, és azt mondjuk, hogy ebben muszáj előremenni. Csak keressük 
azt az értéket, amit el lehet adni Magyarországról, akkor van itt egy olyan, amin nem is kell 
nagyon sokat gondolkodni, és ráadásul ott van Mathiász János, aki „használható” erre. Nem 
gondolom, hogy olyan nagyon nehezen lehetne ezt felépíteni. 

Tehát az én javaslatom az, hogy a bizottság ajánlásával el kell tudnunk menni, akár 
közösen a Turizmus Rt. felé, és elmondani azt, hogy mi azt várjuk, hogy ebből valamennyi 
időn belül legyen konkrét, megvalósítható, vagy legalábbis átgondolható ajánlat és javaslat, 
mert ha erről csak beszélgetünk itt és jegyzőkönyvekben elmondjuk, hogy milyen határtalanul 
jó, ebből nehezen fogunk tudni előremenni. 

Tehát a javaslatom az, hogy a bizottság azt fogadja el, hogy a Turizmus Rt. legyen 
szíves komoly tárgyalásokat folytatni, és két hónapon belül idehozni egy emészthető, 
olvasható, végiggondolandó stratégiát, hogy mit lehet ebben a kérdésben a magyar bor 
kultúrájának nemzetközi szintre való emelésében tenni. Persze, lehet, hogy önöknek vannak 
tapogatózásai ez ügyben, sőt akár rossz tapasztalatai is, nem tudom, de teher alatt nő a pálma, 
vagy nem tudom, miket mondjak, tehát haladnunk kell tovább ebben a kérdésben. De kérdés 
is volt, úgyhogy tessenek nyugodtan reagálni. 

Birinyi József (Hungarikum Szövetség) válaszai 

BIRINYI JÓZSEF (Hungarikum Szövetség): Köszönöm, edzettek vagyunk már a 
teher cipelésében. Azt hiszem, hogy minden energiára szükség lesz, mert ez is egyfajta 
magyar sajátosság, és mondom: nem önostorozó módon mondom. Amit elnök úr megállapít a 
magyar borászok egységességével kapcsolatban, több területen ugyanezt tapasztaljuk sajnos. 
Ha egy marslakó idejönne, és kívülről megnézne minket, akkor vagy sírna, vagy a hasát fogná 
a nevetéstől, és nem értené, hogy ezeket a triviális dolgokat miért nem tudjuk véghez vinni és 
a saját józan érdekeinket a közös immunrendszer szolgálatába állítani. 

A felvetett kérdésekre: nagyon szépen köszönöm a Turizmus Rt.-re vonatkozó ötletet. 
A 2013-as marketingtervet is naprakészen ismerjük, az Országmárka Tanácsban Horváth 
Gergellyel együtt ülünk, de most nemcsak a személy szerintiség fontos ilyen értelemben, 
hanem hivatalosan a Hungarikum Szövetség a Turizmus Rt.-t, mint stratégiai partnert is 
megkereste. Nemcsak ezzel az ötlettel, de ez az egyik fő konkrétum, amit be tudunk ehhez 
húzni. De nagyon köszönjük és várjuk is azt, hogy a Sport- és turizmusbizottság segítőleg 
lépjen fel, illetve ha a hangsúlyát érzi – márpedig érzi -, akkor tényleg legyen egy konkrét 
határidőhöz kötött projektterv-születés, ami már megfoghatóvá tehető. 
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Az előző előterjesztőkhöz képest mi nem a vállalkozó vagyunk, aki ezt majd a hóna 
alá veszi, mi vagyunk a katalizátor, akik a hungarikumokért felelősséget érzünk és az utánunk 
jövőkért, és természetesen szeretnénk azt, hogy ez kellőképpen az országmárkát és az 
értéktárat, illetve a gazdasági egyéb előnyöket, az identitást, mindent érték mentén 
szolgálhasson idehaza és szerte a világban, úgy, hogy az egyetemes emberi kultúrát 
gazdagítjuk. 

Ádámfölde. Mathiász János szlovák vonatkozásait tekintve, mármint a Felvidéken 
született, és erről Mathiász Gábor órákat tud beszélni, úgyhogy ha átadom a szót, majd 
figyelni kell. 

 
ELNÖK: De nem órákat…  
 
BIRINYI JÓZSEF (Hungarikum Szövetség): Isten ment’s, nem élünk vissza a 

türelemmel, csak annyit, hogy a slovensky viniczky és a tokajsky felvetéseket tekintve itt, ha 
naprakészen ismerik, de legalábbis tudják, hogy ekörül gond van. Tehát nagyon-nagyon 
fontos ilyen szempontból ez a hangsúly, hogy Magyarország klasszikus borvidékeit Mathiász 
János hétszer telepítette újra, tehát a magyar szőlő génbankot gyakorlatilag ő mentette meg, 
mert a filoxéra-vészekben 95-96 százalékban elpusztultak, míg az alföldi homokon 4-5 
százalékban, pont fordított arányban érintette csak a szőlőt ez a betegség. Ő bebizonyította 
ezt, hogy a futóhomokon is lehet, mert a szőlő gyökere kellően mélyre lemegy ahhoz, hogy 
felszívja magának azt, ami kell, tehát 10-15 vagy akár több méterre is. Akik értenek hozzá, ezt 
tudják. 

Még egy nagyon fontos, hogy megteremtette a magyar csemegeszőlőt is az Alföldön is 
és másutt is. A csemegeszőlők versenyét is szeretnénk behúzni, a világon ilyen nincs 
egyébként, és nagyon érdekes. Mi a marokkóit, a spanyolt és egyebet ismerjük, és nem 
ellenük szól már, de ha egy Mathiász János muskotályost megkóstolok, a gyerekkoromból, 
összefut a nyál a számban, Táborfalváról, az Alföld közepéről vagy északi részéről 
pontosabban. 

Tehát mindenképpen nagyon köszönjük a figyelemfelhívást erre, ez egy fontos, 
felszínen lévő kérdés, amit természetesen rendezni kell, és a Mathiász Borolimpia is kellő 
súllyal veheti ezt tervbe. 

Bús Balázs úr felvetésére, Alexandra és Matias, szintén néhány mondatot mondok, 
mert Mathiász úr ettől mindig idegbeteg lesz, teljes joggal. Itt egy történelmi név használatát 
adta ki helytelenül a Szabadalmi Hivatal annak idején, figyelmetlenül vagy nem tudom, 
milyen körülmények között. Ezt Bendzsel úr is elismeri, most van folyamatban az eljárás az 
ügyben, hogy Matyi Dezső nem személy szerinti ellentétképpen, hanem egyszerűen azért, 
hogy hozzájárulás nélkül levédette. Korábban a Mathiász-család védte is a Mathiász nevet. 
Most az, hogy Matiasnak írják, nem akarok bulvárpéldákat hozni, ahol egy-egy betű eltér a 
nemzetközi márkától és úgy próbálják értékesíteni, mert az áthallás miatt, a patent és a 
szabadalmi egyéb jog miatt vagy a védett név miatt kikerülhetetlen, mert kimondva 
„Matiász”-nak mondják. 

Elnök úr felvetése a trivialitásokról szólt, bízunk benne, hogy ami rajtunk áll, a 
Hungarikum Szövetségen és a Hungarikum Szövetség Mathiász Kollégiumán, ott a 
szakértőkkel megtesszük. Van turisztikai kollégium is, a két kollégium együtt, a Turizmus 
Rt.-vel, a szakemberekkel tudunk egy olyan anyagot produkálni, amit vállalhatunk, hogy két 
hónapon belül részletes projekttervet adunk. Tehát nemcsak ezeket a csontváz pontokat, 
amelyeket itt érzékeltettünk és annak egy nagyon szűk kivonatát adtuk közre, hanem ennél 
sokkal átgondoltabb anyagot. A borászati szervezeteket, a Hegyközségek Tanácsától, a 
borlovagrendekig mindenkit beleértve, próbáljuk egy zsákba terelni a bolhákat és egy irányba 
vinni. Köszönöm. 
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Mathiász Gábor (Hungarikum Szövetség) válaszai 

MATHIÁSZ GÁBOR (Hungarikum Szövetség): Szeretnék válaszolni, mert a 
zsigereimet is bántja nagyon a Matyi Dezső féle bor. Megtudtam, egy tokaji borász barátom, 
aki szintén „mathiászkodott” egy ideig, felhívott, hogy ő levédte a Mathiász nevet, és hogy-
hogy nem, egy Matyi Dezső nevű ember elkezdett „mathiászkodni”. Felhívtam telefonon, 
találkoztunk, és ott vérben forgó szemmel közölte, hogy ő Mathiász János nevével neveli a 
gyermekeit, mindent Mathiász Jánosért tett és neki bármennyit megér. Mondta, mondta, és 
tényleg azt hittem, hogy jönnek az ápolók vagy valamilyen vicces történetben vagyok, 
mindjárt hozzák a pezsgőt és megvicceltek. Kiderült, hogy nem. Rá egy év múlva már le is 
védette a nevet, ezt a Matias nevet, akkor ezt megtámadtuk. 

200 újságcikk lett ebből. Mindenütt voltunk, és akkor elmagyarázta nekem egy Csáky 
Péter nevű úr, hogy azt értsem meg, hogy ha én, Mathiász Gábor most bemegyek a 
Szabadalmi Hivatalba és a Coca Colát le akarom védetni - ez 2004-től van így, és a mai napig 
így van -, akkor én befizetem azt a 160-200-500 ezer forintot és Mathiász Gáboré a Coca Cola 
név. Ha három hónapig a Coca Cola nem jár be a Garibaldi utcába és ott nem nézi meg a 
hirdetményt, akkor engem már nem lehet megtámadni, csak perrel, törlési perrel, ami a Coca 
Colának belekerülhet 1 millió forintjába. Akkor én ezt megfellebbezem, és eltelik 5-6 év, 
amíg Mathiász Gábor használhatja a Coca Cola nevet. Tehát ez bárkivel megtörténhet most is. 

Hozzáteszem, hogy meghívtak minket, az Iparkamarának Székesfehérváron volt egy 
konferenciája, nekem a Hungarikum Szövetségről kellett volna előadást tartanom, de 
megelőzött Bényi úr, nekem már csak az maradt, hogy elmeséltem ezt a történetet. Ott ült 
Bendzsel úr és a Találmányi Hivatalnak az egész vezérkara, Csáky Péter is, és ott Bendzsel úr 
felállt és elmondta a megtámadtatás okán, elmondta, hogy valóban nagy baj volt, mert 
történelmi név, stb., és úgy néz ki, hogy visszacsinálják. Pillanatnyilag folyamatban van, hogy 
Matyi Dezsőtől ezt a Matias nevet elveszik, de ő még a focicsapatára is rátette, tehát a pécsi 
focicsapatot is Matiasnak hívják. 

Nem is hiszem el, hogy miért nem lehetett Alexandra, van olyan szép név, mint a 
Mathiász név. Alexandra, Alexander. Ez az egyik. 

A másik a tokaji történet, ez a felvidéki. Ott pedig valóban az van, és ez félelmetes, 
hogy már azt mondják, hogy mi tótok vagyunk, tehát szlovákok vagyunk, onnan jöttünk, tehát 
a Mathiász név Szlovákiáé. Már elindult ez a folyamat. Hiába egy magyar falu volt 
Ádámfölde, 190 lakosa volt.  

A másik: éppen akkor, amikor ez még Nagy Magyarországhoz tartozott, Darányi 
Ignác miniszter úr és később Tarján Béla földművelésügyi miniszter megtámadta a tokaji 
nevet, hogy az a tokaji szerintük, amely a két Sátor-hegy között van, tehát Abaújszántó és a 
Sátoraljaújhely közötti terület, azt lehet csak és kizárólag tokajinak nevezni. Az akkori 
miniszterelnöknek, Andrássy Gyula grófnak és Mathiász Jánosnak volt területe Szőlőskén, és 
volt egy vakkóstolás, amin állítólag az orosz cártól kezdve mindenki ott volt, és ott kiderült, 
hogy Mathiász Jánosnak van mádi, illetve tokaji bora, illetve a többi bor gyengébb esetleg, 
mint a szőlőskei Mathiász, illetve Andrássy borok. Állítólag Darányi Ignác térdet és fejet 
hajtott a császár és király, illetve a cár előtt és fejet hajtott Mathiász János előtt. Utána 
elneveztek egy szőlőfajtát Darányi Ignácról, később pedig Tarján Béláról. 

Tehát lehet, hogy már akkor megindult ez a dolog és mégis győztünk. Tehát ezt a 200 
hektárt biztosan lehetne használni tokajinak, de a további 700 hektárt, mert 900-at követel 
Szlovákia, azt egyáltalán nem. Tehát már volt egy előzmény, erre is lehetne hivatkozni. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Van mit tennünk ebben az ügyben, Szlovákia nagyon 

régi hagyományokkal és múlttal bíró ország, mint tudjuk, 11-12 évre tekint vissza.  
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Köszönjük. Akkor a javaslat az, hogy Turizmus Rt., bizottsági támogatással, 
javaslattal, hogy haladjunk, és persze, mi is felvesszük a kapcsolatot a Turizmus Rt.-vel. 
Köszönjük szépen a tájékoztatást. 

Ha már a turizmusról beszélünk… 
 
MATHIÁSZ GÁBOR (Hungarikum Szövetség): Elnézést, meg szeretném hívni a 

képviselő urakat, az Operettszínházban, most március 24-én ismételten megy ez a „Borban a 
vigasz” című darab, ami Mathiász János élettörténete. 

 
ELNÖK: A titkárságra kellene küldeni egy meghívót és meghirdetjük, és aki tud, az 

megy. 
 
MATHIÁSZ GÁBOR (Hungarikum Szövetség): Van még egy, április 7-én megyünk 

Veronába, a világ legnagyobb borversenyére, ott is szívesen látjuk önöket, két csoportban 
megyünk. 

 
ELNÖK: Szilágyi urat kijelöljük, mert Veronában futballcsapatot is látogat velem 

együtt, jó? Köszönjük. 
Akkor emellé még egy meghívó, február 28. – március 3. között van az Utazás 

kiállítás a Hungexpo területén. 28-án, csütörtökön lesz a megnyitó, 13-14 óra között látnák 
vendégül, fogadnák, szívesen találkoznának a bizottságunk tagjaival. Nem tudom, ki az, aki 
már tervezte, ki az, aki szeretne erre jönni? (Többen jelentkeznek.) 6 jelentkező van. Tehát 
kérem, hogy Rékánál mindenki jelezze és akkor természetesen rendezzük a belépőt meg 
minden mást. 

Egyebek 

A másik, hogy akkor Kovács úrék néhány mondatban elmondanák a berlini 
tapasztalatokat, kiosztottunk egy fénymásolt anyagot, ami már erről született, de akkor 
képviselő úr, néhány mondatban legyél szíves tájékoztatni minket. 

Kovács Ferenc (Fidesz) tájékoztatója a németországi látogatásról 

KOVÁCS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Képviselő Urak! Valóban igaz a hír, abban a megtisztelő feladatban részesülhettük Hadházy 
képviselőtársammal együtt, hogy Brähmig úrnak, a Bundestag turizmus bizottsága elnökének 
kérésére, illetve kezdeményezésére a magyar nagykövetségen Berlinben részt vehettünk egy 
német-magyar idegenforgalmi fórumon. 

Szerencsénk van, hogy vannak még sokan Németországban, akiket Magyarország 
barátainak tekinthetünk. Hans Brähmig úr is közéjük tartozik, és csak köszönettel tartozunk 
azért, hogy gyakorlatilag a német turizmussal foglalkozó szakma krémjét, elitjét odahozta, és 
velük tudtunk konzultálni, velük tudtunk információt cserélni. 

Csak példaként említem, hogy ott volt az ADAC vezérigazgatója, ott volt a német 
vasút képviselője, ott volt a németországi biztosítótársaságok szövetségének a vezetője, és a 
lehető legszélesebb körben át tudtuk tekinteni a német-magyar viszonylatokban azt a kérdést, 
hogy mi okozta azt, hogy a körülbelül 5 millió német vendégek által Magyarországon eltöltött 
vendégéjszaka 2012-re visszaesett 2 millió vendégéjszakára/év. 

A segítségüket kínálták fel abban, hogy állítsuk meg ezt a folyamatot, elsősorban 
azért, mert jövőre, 2014-ben lesz a 25. évfordulója a határnyitásnak, és a németek mind a mai 
napig nagy tisztelettel gondolnak erre a rendezvényre, mert ez volt az, ami elhozta 
Németország egyesítésének a lehetőségét. Felkínálták a teljes körű partnerséget. 



- 28 - 

A delegáció tagjai voltunk mi is, melyet gyakorlatilag Horváth Viktória államtitkár 
asszony vezetett, részt vett rajta a Szállodaszövetség részéről dr. Erdei János, tagja volt dr. 
Vancsura Miklós is, aki a Fürdőszövetség társelnöke, és Molnár Gabriella, az Utazási Irodák 
Szövetségének az elnöke is részt vett ezen a megbeszélésen. 

Mint említettem, elsősorban szakmai megbeszélés volt. Nekünk a tisztünk az volt a 
képviselő úrral, hogy gyakorlatilag köszöntőket mondjunk, illetve politikai értelemben 
próbáljuk azokat a lehetőségeket összehangolni, amelynek alapján ez a beszélgetés, 
szakmaiprogram-egyeztetés valóban felkerülhet egy olyan folyamatos kapcsolattartásra, 
amely elősegíti a német-magyar együttműködés lehetőségeit. 

A tárgyalások széles körűek voltak, gyakorlatilag az oktatástól a biztosításokig, 
minden-minden témakört érintve, átbeszéltük azt, hogy hogyan lehetne előrébb jutni. 

A németek kifejtették, minden egyes szakmai képviselő, hogy ők partnerek kívánnak 
lenni, és ezt a partnerséget a lehető legszélesebbre kívánják kiterjeszteni. Egészen biztos 
egyes német statisztikák szerint, hogy jelenleg Németországban körülbelül 70 ezer magyar 
állampolgár dolgozik, és ezeknek a döntő többsége a vendéglátás, idegenforgalmi 
szakterületen fejti ki tevékenységét Németországban. Ez jelenti azt, hogy elképzelhető, hogy 
az oktatás területén is tudunk olyan együttműködési rendszereket létrehozni, amelyben 
kölcsönösen segítjük azt, hogy akár a szakképzésben, akár a legfelsőbb képzésben olyan 
rendszerek működjenek, amelyek kölcsönösségi alapon támogatják a képzéseket. 

Legfontosabbnak a Biztosító Társaságok Szövetségének a pozitív hozzáállását 
emelném ki, aki kifejtette azt, hogy a német biztosítótársaságok nyitottak abban, hogy 
magyarországi gyógykezelések, illetve utókezelések és rehabilitációk költségeibe számlázás 
alapján beszálljanak, és erre az együttműködést mindenképpen a Magyar Gyógyfürdők 
Szövetségével kell hogy kifejlesszék. Azonban óva intettek minket a német vendéglátóink is 
attól, hogy nehogy Magyarország kórházországgá váljon, tehát a turizmust emeljük ki, és ezen 
belül a rehabilitáció fontos elem, a gyógy- és wellness-fürdők használata nagyon fontos, de 
nehogy abba az irányba menjünk el, hogy gyakorlatilag egy ilyen elfekvő országnak 
minősüljön Magyarország mindenféle tekintetben. 

Úgy gondolom, hogy a lehetőségeink jók, és ismerem a szomszédos Ausztria adatait 
is. Ausztriában a tavalyi évben 50 millió vendégéjszakát töltöttek el német vendégek, nálunk 
pedig kettőt. A legnagyobb akadály nem a távolságban van, hanem a közlekedési 
infrastruktúra-hálózatok XXI. századi igényeknek nem megfelelő szintjében lelhető, ugyanis 
amíg Berlinből Párizsba 7 és fél óra alatt le lehet jutni gyorsvonattal, addig Berlinből 
Budapestre, amelyik több száz kilométerrel rövidebb út, 11 és fél óra a vasúti elérhetőség. 
Gyakorlatilag egy relációt, a München-Budapest kapcsolatot kivéve, amely kötöttpályás 
összeköttetés, gyakorlatilag a német nagyvárosok irányába nincsen a földön olyan 
összeköttetés, mint ami régebben volt. Egészen biztos, hogy az autóbuszos turizmus háttérbe 
szorult, és átvette a helyét túlnyomó többségében a repülőgép, és ilyen tekintetben a fapados 
járatok igénybevétele, és ebben azért Magyarország területileg eléggé meg van osztódva. 
Gyakorlatilag a vendégek 82 százaléka Budapestre, a Ferihegyi repülőtérre érkezik, és ez is 
okozza azt, hogy a budapesti, a fővárosi és Pest megyei desztináció fogadja a legtöbb 
németajkú vendéget. 

Nyugat-Dunántúl jó helyen van, Nyugat-Dunántúl a második helyen szerepel a három 
megyéjével, ott 49 százalékos a turizmus, tehát Budapest kivételével az ország területére jutó 
német turisták aránya, és ezt követi a Balaton 40 százalékkal. Úgy gondolom, hogy van min 
dolgoznunk, van mit javítanunk. 

Ajánlatot tettünk Hadházy Sándor képviselő úrral együtt, hogy hozzunk létre egy 
olyan együttműködő bizottságot, amely elsősorban nem politikusokból, hanem 
szakemberekből áll, amelyre a Bundestag turizmus bizottságának az elnöke azt mondta, hogy 
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nem biztos, hogy létre kell hoznunk újat, mert többféle kapcsolatrendszer működik, hanem 
ezeket kell majd tartalommal megtöltenünk. 

Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy ott lehettem. Úgy gondolom, hogy 
Magyarország és a magyar turizmus szempontjából fontos volt ez a megbeszélés, és mint 
említettem, nagyon nagy szerencsénk, hogy számos német meghatározó politikus a 
magyarokat pozitívan ítéli meg, minket, magyar nemzetet is tisztelnek, szeretnek, és úgy 
gondolom, hogy ebből nekünk kötelességünk profitálni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Hadházy képviselő úr! 
 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): köszönöm. Kovács képviselőtársam beszámolója 

teljesen korrekt volt és részletgazdag. Talán annyival tudnám kiegészíteni, hogy igazából a 
megbeszélés három területet érintett. Az első volt az egészségturizmus, és megállapítottuk, 
hogy itt komoly együttműködési lehetőségek vannak, és a német piac, betegküldő piac nyitott 
az együttműködésre, ezt egyértelműen tapasztaltuk. Tehát azt gondolom, hogy a magyar 
kormányzatnak és nekünk is, a szakmának komoly lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy 
ide be tudjunk törni és egy korrekt együttműködés kialakítható legyen. 

A megbeszélés második része a közlekedéssel kapcsolatos problémakör. Ez igazából 
nem rajtunk múlik, mert a szűk keresztmetszet Csehországban, Szlovákiában van, ezt ők 
állapították meg, nem mi mondjuk. Igazából az lenne a jó, ha Közép-Európában a 
kötöttpályás közlekedés fejlesztése összehangoltan történhetne meg. 

A harmadik része pedig a befektetési lehetőségek voltak. Nagyon pozitívan 
nyilatkoztak, hogy igenis, a német tőkére lehet számítani a magyar turizmus területén. Az 
egészségturizmus területén is és más területeken is.  

Ők meglepődtek azon, hogy milyen magas szintű szolgáltatások vannak 
Magyarországon, és egyértelműen megállapították, hogy ez piacképes. 

Amit még szeretnék kiemelni ebben, hogy egyértelmű jelzést kaptunk, hogy a német 
piacon a marketing tevékenységünk nem elegendő. Tehát ott jelentős erősítés szükséges, mert 
a német emberek nem rendelkeznek megfelelő információval, hogy milyen kínálattal 
rendelkezik Magyarország. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e esetleg kérdés vagy hozzáfűznivaló? Alelnök úr! 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm a beszámolót, tényleg hasznos volt. Ha 

bármilyen ilyen további kapcsolatápolási alkalom van, szívesen szeretnék ebben részt venni, 
és felajánlom a segítségemet. 

Annyit a közlekedési hátrányokról, hogy tényleg 5-10-20 évvel és száz évvel ezelőtt is 
Berlin-Párizs, Berlin-Balaton-Budapest ugyanilyen távolságra volt. Én sajnos, láttam német 
nyelvű tévéadóban olyan Magyarországot – hogy mondjam – lehúzó riportműsorokat, 
amelyeknek szerintem kézzelfogható következménye az, hogy megcsappantak a turisták. 
Nagyon sok német a saját autója nélkül tér vissza hazájába, illetve a közbiztonság és ezek a 
vendéglátó-ipari egységek éjszakai hatalmas túlszámlázásai futótűzként terjednek. A németek 
különösen érzékenyek arra, hogy amit befizetnek, vagy amit terveznek, azt meg is kapják, 
ebben fokozott szerepünk van. Ennyit szerettem volna mondani. 

 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Ezek igazak, de ilyen típusú jelzéseket nem kaptunk. 
 
ELNÖK: Van-e még bármi? Szilágyi úr! 
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SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ismét fel 
szeretném vetni azt a problémát, amit már többször felvetettem a bizottság előtt. Van három 
albizottságunk, ebből kettőnek vagyok a tagja, és érthetetlen számomra, hogy például egy 
olyan közegben, amikor sportlétesítmény-fejlesztési hullámot indít el mondjuk a magyar 
kormány, akkor a sportlétesítmények fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozó albizottság 
miért nem működik. Ez az egyik. 

A másik, hogy a másik bizottság, amiben benne vagyok, az elmúlt 8 év kormányzati 
visszaéléseit vizsgáló albizottság. Jelen pillanatban már elnöke sincs, három taggal vagyunk 
jelen ebben a bizottságban, és be szeretném jelenteni, hogy én úgy érzem, hogy ez az egész 
bizottság, a 8 év visszaéléseit vizsgáló és az elszámoltatásra irányuló törekvések komédiába 
ill ő dolgok, tehát én nem szeretnék ebben részt venni és ehhez a nevemet adni. Ezért most 
bejelentem, hogy én is kilépek ebből a bizottságból és ezt írásban is közölni fogom önökkel. 

Tehát így akkor ketten fognak benne maradni, Hadházy Sándor és Szalay Ferenc 
ebben a bizottságban, hiszen három tag van jelen pillanatban benne. Én úgy érzem, hogy 
működésképtelen, másfél éve nem tartott ülést ez a bizottság, és a másfél évvel ezelőtti ülésen 
pedig Vígh László meghallgatásánál nagyon fontos kérdések merültek fel. Voltak határidők 
meghatározva és semmi nem történt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Más? (Nincs jelzés.) Vettük a jelzést, utánanézek én is, hogy mi 

történt. Köszönöm az együttműködést is. 
Jelzem még a végén, hogy szombaton nyert az Olajbányász a Szuperligában. (Taps. – 

Hadházy Sándor: A Veszprém is nyert!) Köszönöm szépen. Az ülést bezárom. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 53 perc) 
 
 
 

  

Szalay Ferenc 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  


