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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről 
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Elnököl: Dr. Bohács Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke  
Lasztovicza Jenő (Fidesz), a bizottság alelnöke 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 3 perc) 

Elnöki bevezető, napirend megszavazása 
DR. BOHÁCS ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, továbbiakban: ELNÖK: Jó napot 

kívánok! Üdvözlök mindenkit a bizottság ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság ülése 
határozatképes, ismertetném a jegyzőkönyv számára a helyettesítéseket. Becsó Zsoltot 
Kovács Péter helyettesíti, Szalay Ferencet Tapolczai Gergely, Varga Lászlót Pál Béla, Bús 
Balázst Lasztovicza Jenő helyettesíti.  

Napirenddel kapcsolatosan kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, van-e valakinek 
indítványa, a napirendi ponttal kapcsolatosan észrevétele. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, 
akkor aki egyetért a mai napirendi ponttal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) Én 
egyhangúnak látom. Volt-e tartózkodás vagy nem? (Nincs jelzés.) Nem, egyhangúan 
elfogadtuk a mai napirendi pontot.  

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni 
Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10239. szám) 

Első napirendi pont következik, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési 
Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 
2000. évi CXII. törvény módosításáról szóló T/10329. számú törvényjavaslathoz benyújtott 
kapcsolódó módosító javaslatok tárgyalása. 

Üdvözlöm a megjelenteket, annyit kérnék szépen, hogy a jegyzőkönyv számára rövid 
bemutatkozással kezdjék. 

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Szaló Péter helyettes államtitkár vagyok, és Hajnóczy Péter 
főosztályvezető van segítségemre. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor folytatnánk is. 1-es pontban szerepel Szedlák Attila 

képviselő úrnak a kiegészítő javaslata. Kérném szépen a kormány álláspontját. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! A 

kormány nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság részéről van-e valakinek kérdése, észrevétele 

ezzel kapcsolatosan? (Nincs jelzés.) Hogyha nincs, akkor szavazásra teszem föl, ki az, aki 
támogatja? Nem? Volt-e Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt tartózkodás, egyhangúlag 
elutasítottuk. 

Kiegészítő ajánlás 2-es pontjáról, Zakó László indítványáról kérdezném a kormány 
álláspontját. 

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Parancsoljon, alelnök úr. 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Mint érintett, akkor csak annyit hadd 

kérdezzek, hogy egyrészt miért nem ugye, a másrészt pedig még az 1000 méteres javaslat is, 
amikor bekerült, akkor az ott élők meg a Balaton-part nyugalma érdekében tájvédelmi 
szempontból volt az egy kilométer, 1000 méter. Illetve az előbbi elutasított javaslatnál sokat 
kérdeztem volna, de örülök, hogy nem támogatják, félek, hogy esetleg az ülésteremben még el 
fogják fogadni attól az előbbit, hogy meg lehet-e tudni, hogy miért nem támogatják. 

 



 6 

ELNÖK: Pillanat, még megkérdezem a bizottság tagjait, kíván-e még valaki 
hozzászólni? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor megadom a szót, parancsoljon. 

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság!  
A kormányzati álláspont kialakításába bevontuk a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot 

és a Magyar Bányászati Hivatalt. Megvizsgálták azokat a bányákat, amelyek az üdülőkörzeten 
belül vannak, és azt is, hogy milyen technológiával tudnak fejteni. 

Mindegyik bányában robbantásos technológiát alkalmaznak, és szükségük van a 
robbantásos technológiára, mert erről nem tudnak lemondani. Abban az esetben, hogyha 
nagyon szigorú korlátozás lépne életbe, akkor 1400-1500 munkahely megszűnésével kell 
számolni, és hát olyan tradícionális nyersanyagoknak az eltűnésével, mint a csopaki vöröskő, 
tehát mi mindenképpen szeretnénk a bányászatot fenntartani. Úgy gondolom, hogy ettől még 
lehetséges jó együttműködés a bányászat és a helyi szereplők között.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Parancsoljon, alelnök úr.  
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Én biztonságból tettem be, hogy ne az 1000 

métert fogadják el, de akkor most itt írásba mondom, visszavonom ezt a kapcsolódó módosító 
javaslatomat, majd az apparátus felé akkor ezt kérném.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor erről nem kell szavazni, visszavonta képviselő úr 

ezt a módosítást. A kiegészítő ajánlás 3-as pontjával kapcsolatosan kérdezném a kormányt 
Szedlák Attila indítványáról. 

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: A bizottság részéről kíván-e valaki hozzászólni ehhez? (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nem, akkor szavaznánk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Esetleg volt-e tartózkodás? (Nincs jelzés.) Egyhangúlag nem. 

Az ajánlási pontok végére értünk, köszönöm szépen a megjelenést, köszönöm szépen a 
munkát, további jó munkát kívánok. (Dr. Szaló Péter: Köszönjük.) 

Tájékoztató a szabadidősport helyzetéről, támogatási rendszereiről 
Soron következik a szabadidősport helyzetéről, a szabadidősport támogatási 

rendszeréről szóló tájékoztató. Kérném szépen a napirendi ponttal kapcsolatosan az előadókat. 
(Rövid szünet.) Annyit kérnék, hogy a jegyzőkönyv számára egy rövid bemutatkozást kérnénk 
szépen majd. Köszönöm szépen. 

 
FÁBIÁN LÁSZLÓ (Magyar Olimpiai Bizottság): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!  
Fábián László vagyok a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatója. Mellettem dr. 

Nébald György úr, az EMMI Sportállamtitkárság főosztályvezetője, másik oldalamon Győrffy 
János úr a Magyar Olimpiai Bizottság sportért felelős tagozatának az osztályvezetője, és kérek 
egy kis segítséget. (Elnök: Dr. Bicsák Krisztina főosztályvezető, Egészségügyi 
Államtitkárság.)  

 
ELNÖK: Akkor ezen túl vagyunk. Köszönöm szépen. Az írásban megküldött 

tájékoztatót megkapta mindenki, és akkor én szintén annyit kérnénk szépen, hogy 
szokásunkhoz híven egy rövid szóbeli kiegészítést, és ha vannak kérdések, észrevételek, 
akkor arra kérnénk szépen válaszokat. Köszönöm szépen. 
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Tájékoztatók 
FÁBIÁN LÁSZLÓ (Magyar Olimpiai Bizottság): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! 
A Magyar Olimpiai Bizottság számára a 2012. január 1-jén életbe lépő új sporttörvény 

feladatként tűzte ki, hogy ettől a dátumtól kezdve nemcsak az olimpiai sportágak sportjáért, 
illetve fejlesztéséért felelős, hanem a fogyatékosok sportjáért, a diák- és egyetemi sportért, a 
nem olimpiai sportért, és ezzel együtt a szabadidősportért. 

A Magyar Olimpiai Bizottság az elmúlt évben felállította a tagozati rendszerét, ennek a 
négy tagozatnak a vezetője a mellettem ülő Győrffy János úr, mint ahogy azt az előbbi 
bemutatásnál jeleztem. Minden tagozatnak tagozati koordinátora van az Olimpiai Bizottságon 
belül, így a szabadidő tagozatnak is. A szabadidő tagozat önállóan ülésezik és terjeszti a MOB 
elnöksége elé az elképzeléseit és határozatait. Úgy gondolom, hogy ez a rendszer az elmúlt 
évben sikeresen vizsgázott mint működési rendszer, és igyekszünk, hogy a jövőben is a lehető 
legtöbb támogatást adjunk meg ennek a tagozatnak is. 

Amennyiben kérdésük van, természetesen szívesen válaszolok, köszönöm szépen a szót. 
 
ELNÖK: (Dr. Nébald György jelez.) Parancsolj. 
 
DR. NÉBALD GYÖRGY (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm szépen. Én 

is tisztelettel köszöntök mindenkit, Nébald György vagyok. Azt gondolom, hogy a 
tájékoztatóban az esszenciális kérdések azok felvetésre és reményeim szerint megválaszolásra 
is kerültek. Mint ahogy azt a sportigazgató úr elmondta, az állami források felhasználásával 
kapcsolatban kiemelt szerepet biztosít a sporttörvény ’12-től az Olimpiai Bizottságnak. A 
szabadidősport támogatása elnevezésű fejezeti kezelési előirányzatról ’12-ben 150 millió 
forintot adtunk át a MOB részére, további bevételekből 22 millió 790 ezer forintot 
fordítottunk támogatásként a MOB-ra. 

Néhány adatot még kiemelnék az előkészített anyagból. A 2013-as évben ugyancsak a 
szabadidősport támogatása fejezetről 372 millió forint áll rendelkezésre, amelynek elosztása a 
MOB és az államtitkárság közötti tárgyalások eredményeként kerül majd elosztásra. Röviden 
ennyi lenne a lényege, köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tovább valaki esetleg még? (Jelzésre:) Parancsolj. 
 
DR. BICSÁK KRISZTINA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Bizottság! Az előterjesztésünk írásban, gondolom, megküldésre kerül, azt pár szóban 
kérem, engedjék meg, hogy kiegészítsem.  

Az Egészségügyért Felelős Államtitkárság kiemelt célkitűzése a népegészségügy 
fejlesztése, illetve a népegészségügyön belül kiemelt prioritás az egészségfejlesztés, amely 
elképzelhetetlen a fizikai aktivitás fokozása nélkül. Éppen ezért szinte valamennyi 
népegészségügyi fejlesztésünket, akár uniós támogatásból valósul meg, akár egyéb pénzügyi 
alap vagy saját forrás finanszírozására kerül sor, minden esetben fizikai aktivitással, 
mozgással kapcsolatos tevékenység beépítésére is sor kerül. Ezeknek a rövid bemutatása 
látható az előre kiküldött anyagban. Ezek közül a programok közül van, amelyik már 
megvalósítás szakaszába lépett, és van, amelyiknek az előkészítése van folyamatban. 
Annyival szeretném kiegészíteni az írásos előterjesztést, hogy az „Innovatív iskolák 
fejlesztése” című pályázati kiírásban már az eredményhirdetés megtörtént, és körülbelül 200 
nyertes pályázónál indulhatnak el azok a tevékenységek, amelynek kötelező részét képezi az 
egészségfejlesztési pillér, amiben mozgásos programok is megvalósításra is kerülnek. 

Még egy programunkról szeretnék említést tenni, amely a tavaly nyár folyamán elég 
nagy sikerrel valósult meg az egészségügyért felelős államtitkárság koordinálásában, 
méghozzá a „Mozdulj, mama!” programról, amelyen több ezren vettek részt, és amelynek fő 
célja volt, hogy az idősebb korosztályt megmozgassuk a fiatalokkal közösen. Most ezt a 
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programunkat is szeretnénk az idén megismételni, aminek egyelőre az előkészítése van 
folyamatban.  

Az írásos előterjesztéssel kapcsolatban felmerülő bármely kérdésükre szívesen 
válaszolok. 

 
MONSPART SAROLTA (Magyar Olimpiai Bizottság): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! (Elnök: A jegyzőkönyv számára egy bemutatkozást hadd kérjünk.) Monspart 
Sarolta vagyok a MOB szabadidősportért felelős alelnöke.  

És el szeretném mondani, múlt ősszel miniszterelnök úr elmondta, meg kell 
négyszerezni a rendszeres sportolók arányát 10 éven belül. Jó az ajánlata, egy éven belül nem 
lehetne. Az új államtitkár úr a sportért azt mondta, hogy sportnemzetből váljunk sportoló 
nemzetté. Ez is nagyon jó, egyből híztam fél kilót megint, mikor hallottam. Ráadásul Szócska 
államtitkár úr is mindig azt mondja, amit tudunk és tanultunk, esetleg elfelejtettünk, hogy az 
egészségnek szükséges, de nem elégséges feltétele a rendszeres testedzés.  

Tehát itt minden nagy ember azt mondja a kormány élén is, meg a mi szakmai 
területünk élén is, hogy a 10 millió embert is kéne mozgatni. Nem könnyű, mert tudjuk, hogy 
pillanatnyilag egymillió mozog. Ezért kicsit zokon vettük tavaly, amikor itt szerepel 
maguknak az anyagban, hogy a 350 milliós, tehát a 10 milliárdon felüli MOB költség, olimpia 
van, tudjuk, paralimpia van, tudjuk. De a 350 milliós költségvetésből, ami a szabadidősportos 
pályázatokra ment, hirtelen májusban elvett a sportállamtitkárság 200 milliót, amit végül 
megkaptunk a Wesselényi Sport Közalapítvány felszámolásából, de nem mindegy, hogy az 
emberek már májusban, júniusban, áprilisban rendeztek szabadidős rendszeres tevékenységet, 
és nem volt meg hozzá a pénz, és a pénzt év végén kapták meg. Nem mondom el, hogy 
milyen bonyolult úgy elszámolni és számlát szerezni. Szeretnénk, ha maguk is segítenének 
abban, hogy a jövőben ne legyen ilyen. Bár most itt, amit az EMMI képviselőjétől hallottam, 
azt elég nehéz volt úgy érteni, hogy már látom, hogy mit fognak elvenni megint tőlünk. Holott 
valahol ezt nem lehetne szabályozni, hogy ha öt gyereke van a MOB-nak, akkor 
szalámiszeletelős elven mindenki százalékosan valamennyit belead, ha szüksége van az 
államtitkárságnak pénzre?  

És kérdezem én, amit maguk tudnak, hogy az első világháború után volt körülbelül 400 
ezer özvegyasszony, a háború egy szörnyű dolog. A második nagyobb világháború volt, volt 
600 valahány ezer özvegyasszony. Nagyobb háború volt. És 2009-ben a KSH 814 ezer 
magyar özvegyasszonyt mért. Ez azt jelenti, hogy nem volt háború, és mégis hullanak a mi 
férfiaink. Pedig szeretjük őket, és nagyon keveset teszünk el direkt láb alól azzal, hogy 
etetjük, esetleg túletetjük és nem mozgatjuk, vagy túlkövetelünk, vagy ő maga nehezen bírja 
azt. A családi egészséges életmód karmester, tudunk machinálni és a bíróság nem tud elkapni 
bennünket, de azért ez nem jellemző.  

Tehát szeretnénk, ha segítenének abban, maguk itt sokan abból a korosztályból vannak, 
hogy ne kelljen túl korán a temetőbe járniuk az özvegyeknek, és ehhez a szabadidősportban, a 
munkahelyi sportban sokkal nagyobb szerepet kellene nemcsak forintban, arányaiban. Tehát 
nem felezzük, arányaiban, hogy 10 millió emberhez kicsit több pénz kéne, kicsit több 
elismerés kéne. És még a médiában is segítség kéne egészen addig, amíg az edző-, az orvos-, 
a szakemberképzésben nem lenne baj, ha a szabadidősporthoz, az amatőr sportolókhoz is 
értenének ezek a szakemberek, nemcsak az élsporthoz. Egyrészt, rögtön befejezem, bár nem 
mértem az időt, de még nem léptem túl talán, (Elnök: Még be tudja fejezni bőven.) hogy 
vannak olimpiai bajnokaink, de annak megszállott klubjában Erős Zsoltunk, Bessenyei 
Péterünk, olyan sok kínálatunk van, mégis valahol Magyarországon teljesen – használom ezt 
a szót – eltorzultan, csak az ér valamit, aki olimpiai bajnok. Ez nem igaz. Kocsis Zolitól a 
Rubik kockáig mondom, a sportban is olyan megszállott, és külföldön nagyon ismert 
embereink vannak, akik megérdemelnék, hogy őket is használjuk. 

És végül legutoljára, ha csak most a 2013-as évet tekintem: amikor a szabadidősport 
kapott a 10 millió lakos mozgatásához, főleg pályázatokkal dolgozunk, 372 millió forintot. 
Ezzel szemben a MOB-nak van egy valahány milliárdos költségvetése. A 16 kiemelt sportág 
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elkezdi a 16 milliárdját kapni. A tao 5 csapatsportág idén nem tudom, hány milliárdhoz fog 
jutni. Az önkormányzat támogatja mind a kettőt, amelyik tudja, egyre kevésbé, de lényegesen 
jobban támogatja az élsportot, mint a szabadidősportot. És végül nekem már nincs jó érzésem, 
amikor elolvasom, hogy a tartozások kiegyenlítésére is adunk félmilliárdot, holott ezek a 
sportszövetségek, élsportszövetségek már sokszor nem gazdálkodtak helyesen. Megkapták és 
mindig nem a jókat jutalmazzuk, hanem aki rosszul gazdálkodott, azt megint kimentjük azért, 
hogy megkaphassa a 16 milliárdot. Ha ebben maguk tudnának segíteni, hogy ne legyen ennyi 
özvegyasszony, és legyen a lakossági sport kicsit jobb lehetőségek között, akkor nagyon 
megköszönnénk. 

 
ELNÖK: Köszönjük, Sarolta, a hozzászólást. Van-e a bizottság tagjai részéről, mert 

Varga László már jelezte, hogy szeretne hozzászólni. (Jelzésre:) Megadom a szót a képviselő 
úrnak. Varga képviselő úr. 

Bizottsági kérdések, hozzászólások 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Előterjesztők! 

Nyilván ismerve a helyzetet úgy nagyjából, és az anyagot is, nehéz nem beszélni kicsit az 
elmúlt három évről egy ilyen előterjesztés kapcsán. 

Én örülök, hogy beszélünk erről a kérdésről, hiszen egy folyamatnak a diagnózisáról is 
lehetne beszélni akkor az előterjesztés kapcsán. Néhány komoly hangsúllyal és nagy elánnal 
vágott neki az új érában a Fidesz-KDNP kormánya a sportfinanszírozás területének, 
átalakításának, és egyáltalán komoly erőket mozgatott meg azért, hogy a sportot, mondjuk 
úgy, a kormányzati politika homlokterébe állítsa. 

Első körben ez egyébként rendben is van, azt kell, hogy mondjam. Szerintem a 
bizottságban rengeteg olyan vitát lefolytattunk és olyan beszélgetést, inkább beszélgetést, 
hangsúlyoznám elsősorban, amely ebben előremutató volt, és alapvetően az itt ülő képviselők 
szerintem közös ügynek tekintik a sport támogatásának ügyét Magyarországon. 

Mint ahogy az előterjesztők is utaltak rá, ennek kapcsán komoly erőforrások mozdultak 
meg az országban, ez való igaz. Mondjuk, ennek két-három útjáról érdemes beszélni. Az 
egyik az, hogy költségvetési soron valóban elsősorban a versenysport infrastruktúra 
támogatására nagyon komoly összegek jelentek meg. Ferencvárosi Stadion, debreceni 
stadionberuházás, és majd jön egyébként a Puskás Stadionnak az építése a későbbiekben, és 
egyáltalán az Istvánmezei úti beruházása.  

Egy pár szót erről is, merthogy mégiscsak érinti minden ilyen nagy volumenű 
sportberuházás a szabadidősport területét is. Ezek a beruházások alapvetően nem 
versenysemlegesek. Gondolok itt az Üllői útra és a debrecenire, hiszen beavatkoznak egy 
versenysemleges szituációba. Valakinek adnak pénzt, másnak nem, nyilván ebben itt 
szimpátiától függően lehet vitánk. De mégiscsak úgy költ el az állam 10 milliárdokat, hogy 
közben ilyen nagyságrendekről kell a szabadidősport kapcsán beszélni, amely milliókat érint, 
közben a másik ágon pedig komoly 10 milliárdok folynak el egy nagyon nehéz gazdasági 
helyzetben. 

A másik nagy összeg, amit én állami támogatásnak tartok ezzel együtt, az az, hogy 
lemond a társaságiadó-bevételeinek egy részéről az állam, és tulajdonképpen egy sajátos 
konstrukció keretében, amely nem elvetendő, hiszen a színház és filmművészet tekintetében 
ez korábban, szocialista kormányok alatt bevezetésre került. Tehát egy sajátos konstrukció 
keretében ezt átengedi, és sportegyesületek, szakszövetségek ezeket felhasználhatják. Akkor 
is elmondtuk, hogy indokolatlan az öt látvány-csapatsportág elkülönítése, indokolatlan sok 
tradícionális olimpiai sportág mellőzése ebben a rendszerben, de ami legindokolatlanabb, a 
szabadidősport tekintetében a megkülönböztetés, tehát hogy szabadidősport egyesületek nem 
vehetnek részt ebben a rendszerben, hiszen az ő támogatásukkal lehetne a legtöbb 
állampolgárt elérni. A legtöbb állampolgár egészséges életéhez, sportolásához hozzájárulni, 
ahogy Monspart Sarolta is mondta, ahhoz, hogy egyébként tovább éljenek a magyar 
állampolgárok, egészségesebben éljenek. Egyébként ezáltal kevesebb, mondjuk, egészségügyi 
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kiadása legyen az országnak, ezt is többször megállapítottuk, hogy ez egy komoly, közös 
célunk lehetne. 

A tao-rendszerben egyébként is rengeteg kirívó igazságtalanság, értelmetlenség volt, ez 
nem kapcsolódik szorosan az előterjesztéshez, de nem árt áttekinteni. Érdemes az egészet 
most már áttekinteni. Eltelt három év, és egy olyan helyzetben, ne haragudjanak, amikor 413 
millió forintot raknak soron egy szabadidősport támogatásra, és ebből 150 millió környéki 
összeg áll ténnyé, alakul ténnyé az év végére, akkor érdemes erről beszélni, hiszen ez 
gyakorlatilag kis klubok támogatási nagyságrendje mondjuk a tao-forrásokból a labdarúgás 
tekintetében. Tehát körülbelül hasonló összegeket feleltethetünk meg ebben a tekintetben. 

A másik fontos cél lenne, amiről most nem esett szó, de mégis párhuzamos ezzel, a 
mindennapos testnevelés ügye, ahol mondjuk szintén alapvető források hiányoznak az 
infrastruktúrából, a szakemberképzésből, a szakemberek béréből adott esetben. Tehát ez is 
egy komoly probléma ebben a tekintetben. 

A beszámolóhoz hozzátartozik az, hogy három év után megállapítható, hogy az az 
aggály, ami rögtön a 2010-es kormányváltás után jelentkezett, hogy az egycsatornás rendszer, 
a finanszírozásnak ezek a módjai, a tao-támogatásnak az ilyen módon való létrehozatala, ez a 
versenysportot támogatja, különösen egyébként az öt látvány-csapatsportágat, és abból is 
különösen a labdarúgást kiemelkedően támogatja. 

Szabadidősportot gyakorlatilag negligálja ebben a tekintetben, érdemi forrásokat nem 
ad, sőt drasztikus csökkenés figyelhető meg a támogatásban. Ebben a tekintetben bármilyen 
korábbi időszakra való utalás értelmetlen énszerintem negatív értelemben, jóval több mint 
egymilliárdos támogatás is érkezett az előző kormányok időszakában a területre, az NCA 
forrásai rendelkezésre álltak, civil egyesületeknek nagyon komoly források azért, hogy 
működjenek. Ezek ma ellehetetlenültek, és soha nem látott mélyponton van a finanszírozás. 
Én azt nem vitatom, hogy egyébként bizonyos sportinfrastruktúra-fejlesztések szolgálnak 
egyben szabadidő-, tömegsport igényeket is, de az, ami történik ma Magyarországon, azok 
nem ilyenek. Alapvetően nem ilyenek.  

Úgyhogy ebből az egész dologból így komplexen nézve sok kérdés adódik. Egyrészt 
hogy mi indokolja azt, hogy ennyire ez a terület sínyli meg mondjuk egy költségvetési zárolás 
megszorítás időszakát a végén? Nyilván lehet erre példákat venni, hogy máshonnan is 
elvettek, de azért akárhogy is számoljuk, ez azt jelenti, hogy még az egyébként is 
elfogadhatatlanul alacsony finanszírozási szint harmada valósul meg egy területen. Ez 
szerintem nem elfogadható. Remélem, hogy meg tudnak cáfolni, akkor inkább így mondom. 
Én örülnék neki, hogyha meg tudnák ezt az állítást cáfolni. (Közbeszólásra:) Nyilván közbe is 
lehet vetni dolgokat, szót is lehet kérni, sok mindent lehet csinálni képviselő úrnak is, én nem 
először mondom el ezeket az aggályaimat, de nyilván valahogy úgy is lehet majd fogalmazni, 
hogy mekkora sikertörténet történt, ami ezen a fronton történt. Szerintem nem az. 
(Közbeszólásra:) Majd mondja el. 

Az a lényeg, hogy én azt látom, hogy egyébként, mondjuk úgy, azok a fizetett szervezők 
se jelennek meg akár megyei szinten, akár országos szinten a MOB környékén, akik a 
szabadidősport területén mondjuk, eredményeket tudnának felmutatni, vagy hatékonyabbá 
tudnák tenni a működést. Mikor várható, hogy megyei szinten mondjuk, a remélhetőleg 
felállítandó megyei irodáik tekintetében megjelennek ott ilyen szervezők? 

Bekerülhet-e egyébként a társaságiadó-kedvezmény rendszerébe a szabadidősport vagy 
annak támogatása valamilyen módon?  

Én sokszor mondtam, az öt látvány-csapatsportágon kívüli egyéb versenysportágak 
bevonása vagy a szabadidősport mint olyan bevonása a társaságiadó-rendszerbe nem jelentene 
érdemi többletkiadást az államnak, hiszen ezen a területen jól láthatók a számokból, a 
töredéke forrás elképesztő eredményeket hozhat ebben a dologban.  

És hát akkor megkérdezem még egyszer, még ha megcáfoltak is ebben, hogy mi 
várható, az idei terv is alacsonyabb, 372 millió a nagyságrendje a szabadidősport 
finanszírozásban, ha jók az információim. A tavalyi ennél egy nem sokkal több terv volt, 
viszont egy lényegesen alacsonyabb teljesülés, szóval mi indokolja ezt a mostohagyermek 
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létet a szabadidősport tekintetében. Tudom, hogy délelőtti óra van, tudom, hogy készülnek 
sokan a plenáris ülésre. Tudom, hogy néha fárasztó, hogy hosszú vagyok, de azt gondolom, 
hogy eljött az idő arra, hogy végre érdemben beszéljünk erről a kérdésről és válaszokat 
kapjunk. És ha ebben egyet tudunk érteni, akkor közösen megtaláljuk a kibontakozás irányait. 
És nagyon remélem, hogy nem alakul ez egy direkt politikai vitává, hanem a számok, az 
értékek meg az emberek egészsége és sport iránt érzett szeretete kapcsán tudunk egy értelmes 
és konstruktív vitát folytatni.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Egy kormánypárti képviselő jön, utána pedig Szilágyi képviselő úr. (Jelzésre:) 

Parancsolj, Kovács Péter. 
 
KOVÁCS PÉTER (Fidesz): Igen, Kovács Péter. (Elnök: Csak a jegyzőkönyv számára.) 

Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nagyon kedves, hogy szót adott. Bár alapvetően nem 
szoktam szólni bizottsági ülésen, mindig csak akkor bátorkodom, ha eltér a véleményem attól, 
amit itt hallunk, és szocialista képviselőtársammal már egyszer vitatkoztunk ilyen kérdésben. 

Annyira jó a retorika, amit csinál. Azt mondja, hogy barátkozzunk, egy a célunk, de 
egyben azzal kezdi, hogy belevágja a baltát az asztalba, majd barátkozzunk. Ezt már múltkor 
is mondtam, hogy ez lehetséges, hogy verbálisan működik, de egyébként ez nem egy működő 
konstrukció, sőt ez nem is konstruktivitás, hanem ez egyértelműen politikai hozzászólás volt 
az előzőben. 

Ha már itt tartunk, akkor én hadd említsek két dolgot politikailag kifejezetten. Én azt 
vettem észre itt az elmúlt három évben a parlamenti munkám során, hogy a Szocialista Párt, 
illetve a Szocialista Párt képviselőinek a hozzáállása a politikához alapvetően egy srófra jár, 
ez márpedig az, hogy az irigységre, az emberi irigységre építve egymással szembeállítja a 
társadalmi rétegeket. Jelen esetben a versenysportot a szabadidősporttal, a fradistát a Diósgyőr 
szurkolóval meg egyéb ilyeneket. Ezt kérem, hogy hagyják abba, fejezzék be, ne csináljanak 
ilyet. Egyszer végre legyenek már annyira bátrak, hogy tényleg elmondják a véleményüket. 
És nem általánosságban kellene össze-vissza hazudozni mindenfélét, hanem valami 
konkrétumról kéne beszélni, és nem azt, hogy majd beszélünk róla. Hát beszéljünk most, 
tessék mondani a számokat. 

Nem hallottunk, csak egyetlenegy számot, amit itt az előbb mondott, amit egyből már 
Monspart Sarolta is megcáfolt, hogy megkapták a pénzt, csak kicsit később. Ön meg azt 
mondja, hogy nem volt ilyen pénz, sőt elvették, meg nem tudom, micsoda.  

Bevitte a politikát ebbe az egyébként szabadidősportról szóló napirendhez az elmúlt 
három évről. Hát akkor beszéljünk az elmúlt három évről. Talán azt nem titkoljuk el, vagy, 
hogy mondjam, talán abban egyetérthetünk, hogy soha ennyi támogatást a magyar sport, mint 
az elmúlt három évben, ettől a kormánytól, nem kapott. Az, hogy önnek nem tetszik, hogy a 
Fradinak épül sportcsarnok, vagy a Debrecennek, az az ön szíve joga. De azt elvitatni, hogy 
ez pénz, és ezt megkapják, azt nem lehet. Az, hogy a tao pályázati pénzekből épülnek 
sportpályák, azt talán nem lehet elvitatni, hogy az a sportnak az előnyére szolgál. Azt talán 
nem lehet elvitatni, hogy olyan egyértelmű, átlátható rendszert hozott létre ez a kormány, 
hogy egy csatornán keresztül kap mindenki támogatást. És ezt a támogatást egyébként egy 
társadalmi szervezet, az Olimpiai Bizottság ossza szét, tehát a politika ebből a szempontból 
kivonult ebből a dologból.  

Tehát ezeken lehet vitatkozni, és én javaslom is, egyszer vitatkozzunk erről. Csak akkor 
ne az legyen, hogy ön földobja a labdát, belecsapja a baltát az asztalba, és utána azt mondja, 
hogy legyünk barátok. Ez így nem működik.  

Hadd mondjak még egy dolgot, hogy mennyire összefügg például a tao pályázata a 
szabadidősporttal. A XVI. kerületben vagyok polgármester. Az elmúlt évben építettünk az 
MLSZ segítségével egy műfüves pályát, jobban mondva kettő darab műfüves pályát tao-
pénzből, az MLSZ kapott tao pénzt. Kettő darab műfüves pályát, ahol amellett természetesen, 
hogy sportolnak a focisták, amellett rengeteg más egyéb sport van, legutóbb hétvégén. Nem 
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tudom, hogy önök tudják-e, hogy ma Magyarországon van olyan sport, hogy frizbi, ebben van 
országos bajnokság, és legutóbb szombati napon országos bajnokságot a XVI. kerületben az 
új MLSZ tao pénzből épített, műfüves focipályáján csinálták. Ha a frizbi nem szabadidősport, 
akkor igazából semmi olyasmi nem lehet az.  

Mondok még két dolgot. A XVI. Kerületi Önkormányzat saját forrásból épített olyan 
szabadidősport-pályát az önkormányzat épülete előtt, ahol már komplett egyesületek jöttek 
létre azért, hogy ott ingyenesen használhassák ezt a pályát. De ugyanígy említhetném azt, 
hogy saját forrásból atlétikai pályát építettünk Budapesten olyat, ami még egy a Puskás 
Arénában van, aztán máshol sehol, és ott is szabadidőben bárki használhatja. Nemcsak azt 
kell nézni, hogy az állam mit ad hozzá, hanem hogy az önkormányzatok mit adnak ahhoz 
hozzá, hogy a sport fejlődjön. És mondom még egyszer. Az elmúlt három évben soha nem 
volt ennyi forrás erre. Ezt az egy pontot legalább ismerjék el, és akkor én már nyugodt lennék. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Szilágyi György képviselő úr. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Mielőtt föltenném a kérdéseimet, ha 

már politikai vita is folyik, akkor muszáj az előttem szólókra is reagálnom egy-két 
mondatban. 

Én örülök neki, és valóban ez lenne a járható út, amit Kovács képviselő úr mondott, 
hogy az önkormányzatok minél nagyobb részt vállalnának a szabadidősport tevékenységben, 
és biztosítanának infrastrukturálisan olyan dolgokat, amikkel elősegítik ezt a lehetőséget. 
Annak kimondottan örülök, hogy szabadidejükben frizbi sportágat űzőknek már megoldódott 
a problémája a XVI. kerület jóvoltából, de azért, hogy összevegyük, itt most a 
szabadidősportról van szó, az, hogy egy kalap alá vegyük az élsportra és versenysportra 
költött súlyos milliárdokat és luxusberuházásokat, és azt mondjuk, hogy ez a 
szabadidősportnak mekkora hasznára lesz, azért ez teljes mértékben így nem igaz. 

A másik, amit mondanom kell, Varga képviselő úr itt a versenysemlegességről beszélt, 
és erre példaként a stadionépítéseket hozta fel. Nem ezek a legnagyobb problémái a 
versenysemlegességnek véleményünk szerint Magyarországon. Tettünk már többször 
javaslatot arra, hogy változtassunk azon, ami nagymértékben befolyásolja a 
versenysemlegességet, az pedig pont a politika részvétele. Tehát amikor azt mondja Kovács 
képviselő úr is, hogy az egycsatornás rendszer, amit mi is támogattunk, támogatási rendszer 
létrejött, és a Magyar Olimpiai Bizottság innentől kezdve politikamentes. Hát nehéz úgy 
politikamentesnek lenni, hogyha Borkai Zsolt, aki a MOB elnöke, aki egyben országgyűlési 
képviselő a Fidesznél, és pluszban még a Fidesz polgármestere is. És mondhatnám a többi 
szakági szakszövetséget vagy egyesületet, hiszen minden egyesület rákényszerül arra, és meg 
lehet nézni egyébként a vezetők beosztásánál, hogy politikusok legyenek az elnökei, 
politikusok legyenek a vezetői, mert úgy gondolják, hogy ezzel tudják túlélni az adott 
időszakot. Lásd, erre is tudok példát mondani, biztos vagyok benne, hogy Deutsch Tamást 
nem azért választották az MTK elnökének, mert annyira úgy gondolták, hogy akár a 
sportpályafutással, akár bármi mással kapcsolatosan olyan sokat tett a sportért. Hanem azért 
választották, mert azt gondolták, hogy a lobbitevékenysége elég erőteljes lesz. De 
mondhatnánk az MSZP érából is: annak idején a szinkronúszó válogatott élén szereplő Hagyó 
Miklós, gondolom, nem tekinthetett vissza olyan sportmúltra ebben a sportágban, ami miatt 
ezért választották volna meg oda. Tehát ez a versenysemlegesség problémája, és ezt kellene 
valószínűleg megváltoztatni. 

Visszatérve arra a témára, amiről most szó van, a szabadidősportra. A legnagyobb 
problémának a szabadidősport területén valóban az infrastrukturális helyzetet tartom. Tehát az 
elképesztően alacsony, és tényleg ebben igaza van Kovács képviselő úrnak, hogy nemcsak az 
állami pénzeket kellene nézni, hanem az önkormányzati segítséget is. Csak kérdés, hogy 
vannak-e ilyen jó példák akár csak Budapesten, amit ő felsorolt jelen pillanatban. A XVI. 
kerület, hogyha ilyen fejlesztéseket hajtott végre, akkor ez tényleg azt mondom, dicsérendő, 
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csak jó lenne, ha mindenhol ez lenne. De hogyha nincsenek, és most az állami pénzekről 
beszélünk, akkor azt lehet mondani, hogy teljes mértékben rossz az az infrastruktúra, ami ma 
rendelkezésre áll a sportolóknak. 

És itt lehet azt mondani, hogy az elmúlt három évben nem történt semmi, csak arra 
fölhívnám képviselőtársaim figyelmét, hogy az elmúlt 22 évben sem történt semmi. Tehát 
amikor MSZP kormányok voltak, akkor sem történt semmi ezen a téren, akkor is lehetett 
volna fejleszteni. Mindenkinek abban kimerült a szabadidősport tevékenységnek úgynevezett 
kirakat politikájában, hogy Budapest területén az elmúlt időszakban szinte minden hétvégére 
jutott egy futóverseny, és akkor ezzel le is tudtuk, merthogy futóversenyek voltak, és ezzel le 
is tudtuk ezeket a dolgokat. 

Szabadidősportnál a kulcskérdés egyébként, hogy mennyit mozog egy ember, hogyha 
mondjuk egy órát kíván sportolni, arra mennyi időt kell ráfordítania. Tehát ha valaki egy órát 
kíván ma Budapesten sportolni, és vegyünk egy abszolút olyan sportágat, ahol még 
eszközigény sincs annyira. Vegyük a futást, és hogyha nem szeretne betonon futni, tehát 
normális körülmények között szeretne sportolni, akkor szerintem arra, hogy ő egy órát fusson, 
körülbelül rá kell fordítania minimum két, de lehet, hogy három órát is az odautazással és 
minden egyéb mással, hiszen nagyon kevés olyan terület van ma Budapesten, ahol futni 
lehetne. Vegyük mondjuk a Margitszigetet. Olyan alapvető dolgokon tudnánk javítani, ami 
lehet, hogy nem is kerülne pénzbe. Ha valaki ki szeretne menni ma a Margitszigetre futni, 
akkor a következő problémákkal találkozik. Vagy tömegközlekedéssel megy oda, és amikor 
lefutotta mondjuk az egy óráját, mivel zuhanyozni nem tud, akkor ugyanúgy 
tömegközlekedéssel utazik haza, és lehet, hogy elmennek mellőle az emberek, mert 
megizzadt. Ha nem tömegközlekedéssel kíván kimenni, akkor azzal találkozik, hogy óriási 
díjakat kell fizetnie óránként a parkolásra. Tehát például már lehetne azon javítani, hogyha 
valaki futni megy ki mondjuk a Margitszigetre, akkor egy órát mondjuk ingyen parkolhasson 
bent a parkolóban, ami elég nagy parkoló és elbírná ezeket a dolgokat.  

Vagy olyan apróságokra figyelni, hogy az uszodához, a Margitszigeten lévő uszodához 
nem megy be az autóbusz. Például óriási problémát jelent télen, nem megy be az autóbusz, 
hiszen csak kint megy, tehát nem megy be teljesen. Télen óriási problémát jelent, és volt már 
erre több negatív példa is, hogy korán sötétedik, és akár a gyerekeknek, akár az anyukáknak 
és mindenki másnak ki kell mennie egy sötét területen a buszmegállóba, és ott kell 
várakoznia. Ez is csak akarat kérdése, tehát igazán nem is csak pénz kérdése, hogy a busz oda 
bemenjen, és ott tegyen egy kört, van is egy forduló. 

És még egyetlenegy dolgot szeretnék mondani az infrastruktúrának ezen részéről, a 
fogyatékkal élők szabadidősportjáról. Tudjuk, hogy az MPB legeredményesebb sportága az 
úszás, de a központi uszodák, így a margitszigeti, mind a Komjádi, mind mondjuk az FTC 
Uszoda nagy része nem, vagy csak részben akadálymentesített, ahol sem versenyeket nem 
lehet rendezni, sem felkészülni nem lehet. És emiatt egyébként rengeteg olyan integrálódni, 
felkészülni akaró kerekesszékes és más súlyos mozgássérült lehetőséget sem kap például az 
úszósportra. Pedig akadálymentesíteni kellene ezeket a sportlétesítményeket is. 

Tehát én azt szeretném kérni, hogy mérjük fel egyszer végre azokat a lehetőségeket, 
amikkel a meglévő infrastruktúrára rá lehet építeni a szabadidősportot.  

Még egyetlenegy példát mondok, ezt is elmondtuk már 2010-ben, senki nem 
foglalkozott vele. A Puskás Ferenc Stadion ma sincs igazán kihasználva. Amikor elkezdődik 
ez a látványberuházás, és atlétikai pályának fogják megtartani, akkor még inkább nehéz lesz 
kihasználni. Ez is akarat kérdése. Ahhoz, hogy a Puskás Ferenc Stadiont, ahol ott a rekortán, 
ahol óriási parkolási lehetőségek vannak, ami közel van mindenkinek, megnyitni mindennap 
arra, hogy tömegek menjenek be és futhassanak, ehhez csak egy pylonon kellene bekapcsolni 
mondjuk a világítást, ehhez csak két-három biztonsági embert kellene odarakni és egy büfét. 
Minden adott lenne infrastrukturálisan arra, hogy a Puskás Ferenc Stadion ne ott álljon és 
ázzon a rekortán, hanem folyamatosan emberek tömegei menjenek ki. És lehet, hogyha a 
Puskás Ferenc Stadionban futnának, futhatnának, akkor ez még ösztönzőleg is hatna rájuk, 
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hogy akár családokkal, gyerekkel és bárkivel együtt kimenjenek és kulturált körülmények 
között és normálisan sportolhassanak. 

Azt szeretném kérni, hogy vegyük figyelembe, hogy milyen infrastrukturális 
lehetőségek vannak, azokra hogy tudjuk ráépíteni a szabadidősportot. Ezekhez biztosítsunk 
forrásokat, és ezáltal valóban csökkenthetnénk, hogy minél kevesebb özvegy legyen ebben az 
országban, és minél egészségesebbek legyenek az emberek, akik szeretnének sportolni.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. (Jelzésre:) Révész Máriusz következik. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Én először is le szeretném azt 

szögezni, ami tán nem vitatható, hogy egyetlen ciklusban sem fordítottak annyi pénzt a 
sportra, mint ebben a kormányzati ciklusban. Tehát ezen szerintem nem lehet vitatkozni. Azt 
lehet vitatni, hogy egyetértenek-e azzal, hogy így kellett volna elkölteni vagy máshogy, de 
mindenképpen a sport kiemelt területnek számít a kormányzás szempontjából. 

Én azt gondolom, hogyha az előző kormányok is így a szívükön viselték volna, akkor 
ma kicsit kedvezőbb statisztikákról lehetne beszámolni mind a sportolás, mind a halálozás, 
várható élettartam területén.  

Szeretnék hozzászólni ahhoz is, hogy a tao-pénzből megvalósuló beruházások kizárólag 
versenysportot szolgálnak-e vagy más célokat is. Szeretném elmondani például, hogy 
Kőbányán 18 óvodánkból 12-ben ovifoci pálya épült. Ez műfüves focipályát jelent hálóval a 
tetején, nagyon professzionálisan néz ki, és nemcsak focira, hanem kosárlabdára és más 
sportágakra is alkalmas. A többi óvodában azért nem, mert ott tisztázatlanok a 
tulajdonviszonyok, és 22 évvel a rendszerváltás után fővárosi tulajdon van, meg egyéb 
problémákkal küzdünk, és egy óvodában pedig nem fért el a focipálya. De most van egy 
pályázatunk szintén tao-s pénzből, ahol egy nagyobb műfüves pályát szeretnénk építeni.  

Ezenkívül épült egy fedett jégpálya is tao-s pénzből egy hoki egyesülettel 
közreműködve. Szeretném elmondani, hogy hétvégén csak közönségkorcsolyázás van péntek 
délutántól vasárnap estig. Ráadásul olyan ügyes volt a Kőbányai Önkormányzat, hogy a Kada 
utcai iskolánál most kezdődik meg a tornacsarnok építése szintén tao-s pénzből egy 
kosárlabda klubbal együttműködve. Itt délelőtt az iskola fogja használni 3-4 óráig a 
tornacsarnokot, tehát ez nyilván nem versenysport lesz, és az esti órákban, négy óra után 
pedig a kosárlabda egyesület lesz. Előkészítés alatt van ez a pályázat, tehát itt ez a Kada utcai 
sportcsarnok már épül. 

Hogy a gyerekeink sportoljanak, ahhoz kellenének bizonyos körülmények. A négy 
fiamból három a Kövér utcai uszodába jár. A Kövér Utcai Uszoda elméletileg a magyar 
sportnak a fellegvára, hiszen a legjobb magyar úszóink ott készültek fel. Nem tudom, hogy 
volt-e valaki a Kövér Utcai Uszodában mostanában, tehát ez az elmúlt 10 évet jelenti, 
nyugodtam mondhatom, egészen gyalázatos állapotok vannak. Tehát a folyosón öltöznek a 
gyerekek, hidegben, télen huzat van, fiúk, lányok együtt. Tehát a körülmények azok igen 
fapadosak, semmiképpen sem az jutna az ember eszébe, hogy itt készült Egerszegi, itt készül 
jelenleg Cseh Laci és a többi nagy úszó. Igen nagy eltökéltség kell a szülőknek ahhoz, hogy 
azt mondják, hogy igen, ide a következő héten meg novemberben, decemberben, januárban is 
eljövünk úszni. 

Tehát szerintem, amikor azt mondjuk, hogy a sportlétesítményeink olyan állapotban 
vannak, ami tarthatatlan, és ez nem teszi vonzóvá a sportolást magát a gyerekeknek, 
családoknak, és erre pénzt kell szánni, akkor szerintem a kormány bölcs döntést hozott. 

Szabadidősport nekem is a szívem csücske, és még egyszer mondom, hogy ez az 
infrastrukturális helyzet egyébként hatással van a szabadidősportra is. Ugyanakkor szerintem 
az önkormányzatok is rendkívül sok mindent tudnak tenni. Például polgármesterünk kitalálta 
Kőbányán, hogy nyugdíjasok között nordic walking klubot építsünk. Vettünk 300 nordic 
walking botot, és azt kell, mondjam, hogy 300 nordic walking bot egy pillanat alatt kiderült, 
hogy kevés. Vettünk 300 nordic walking botot, és a 300 nordic walking bot egy pillanat alatt 
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elfogyott, kevés volt. Most egy 500 fős klub működik, illetve több helyszín is működik már 
Kőbányán, és akármerre megyek, nyugdíjas asszonyok és bácsik sétálnak ilyen bottal a 
kerületben. Én szkeptikus voltam, hogy polgármester úrnak ez az ötlete ennyire bejön, de az 
egyik legsikeresebb programunk. Néhány órára megfizetünk egy-két oktatót, és vannak adott 
időpontok, de szemmel láthatóan szabadidőben is végzik. Csak még egyszer mondom, hogy 
több száz főt sikerült elérni. 

Nagyon javasolnám, és ezt érdemes lenne megfontolni, hogy most az iskolák 
tornatermei, tornacsarnokai egyébként az önkormányzatokhoz kerültek, és gyakorlatilag az a 
tapasztalat, és ez valószínűleg nemcsak nálunk van így, hogy a tornatermek péntek este 
bezárnak, és hétfőn reggel kinyitnak. Közben egyébként mindenki jön fogadóórámra, 
máshova is, hogy nagyon örülnének, hogyha tudnának valami tornateremhez jutni legalább a 
hétvégén. És ez a kettősség benne van a rendszerben. Én javasolnám, hogy itt a 
szabadidősport keretében vagy fellendítése keretében próbáljunk valami ösztönző programot 
önkormányzatok irányába is, bár maguktól is rájöhetnének, meg mi is rájöhettünk volna 
hamarabb is, tenni, hogy ezek a tornatermek hétvégén ne zárva legyenek, hanem nyitva. 

Ráadásul itt csatlakoznék előttem szóló képviselőtársamhoz, hogy nemcsak a Puskás 
Stadionnál, hanem nagyon sok más tornacsarnoknál is az a helyzet, hogy délelőtt vagy a hét 
bizonyos részein abszolút kihasználatlanok. Most a Törekvés Sportcsarnoknál szóba került az 
előző bizottsági ülésen is, ezt 10-15 éve igényeljük a MÁV-tól folyamatosan, aki nem ad rá 
pénzt. Mi átvennénk szívesen, használnánk is, például a Törekvés Sportcsarnok délelőtt 
teljesen kihasználatlan, 14 óráig nincs ott senki. Ha át tudnánk már venni végre a 
sportcsarnokot, akkor itt délelőtt nyugdíjas-, illetve kismama foglalkozásokat szerveznénk. 
Állnánk is a sportoktatóknak a költségét, csak a mai napig egyébként nem tisztázottak a 
tulajdonviszonyok, de nagyon sok más önkormányzatnál is egyébként erre lehetőség van. 

Még két dolgot szeretnék a hosszúra nyúlt hozzászólásom végén említeni, itt a hétpróbát 
az egyik EMMI-s anyagban említették. Ez egy nagyon szimpatikus kezdeményezés. Régen, 
amikor én fiatal voltam, vagy néhány évvel ezelőtt, volt egy olyan akció, aminek az volt a 
címe, hogy olimpiai ötpróba. Én azt többször megcsináltam, van néhány melegítőm, 
bicikliztem 100 kilométert, átúsztam többször a Balatont, volt egy téli túra benne. Tehát sok 
nagyszerű kezdeményezés volt. Én úgy érzem, hogy ez sajnos elhalt, vagy hogyha működik 
is, akkor nagyon-nagyon vérszegényen. Szerintem egy olyan kezdeményezés volt, és ez 
hatalmas tömegeket megmozgatott, és szerintem sokan nosztalgiával gondolunk vissza erre az 
olimpiai ötpróba akcióra. Én mindenképpen javaslom, hogy azt szerintem mindenképpen 
érdemes lenne újraéleszteni. 

Nagyon örülök, hogy az Innovatív iskola pályázatot végre sikerült elbírálni, de ez az 
egyik legcikisebb pályázat volt, tehát egészen borzasztóra sikerült ez a pályázat, tehát ahogy 
kiírták, ahogy elbírálták, ez meglehetősen kínos volt. Nálunk is minden iskola beadta a 
pályázatát, meg kell mondjam, hogy óriási a felháborodás egyébként. Sikerült sok pénzt 
kiosztani úgy, hogy az egyes iskolák, akik nyertek, azok nagyon sokat kaptak, olyan sokat, 
amit nem tudnak igazán korrekten felhasználni, és közben bebolondítottunk egyébként 
nagyon sok iskolát, és ahogy ez a pályázati döntés megszületett, én csak annyit tudok kérni, 
hogy a jövőben ilyen többet ne forduljon így elő. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: (Jelzésekre:) Hoffman Pál után Varga László képviselő úr. 
 
HOFFMAN PÁL (KDNP): Igyekszem rövid lenni, amit előttem elmondtak 

képviselőtársaim, azt már nem ismételném.  
Én azt gondolom, hogy az ellenzéki képviselők hozzászólásaiból az következik, hogy 

nem ebben a világban élnek. Ha ebben a világban élnének, ahogy mi, akkor ők a saját 
körzeteikből ugyanazokat a számokat és fejlesztéseket tudnák elmondani, amit mi itt 
elmondtunk. És én se fogom kihagyni a lehetőséget, elmondom, hogy a nyolc körzetemben 
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lévő településből haton volt műfüvespálya-építés vagy tornacsarnok-fejlesztés. A nyolcból 
haton.  

Azt nem hallottam, hogy Varga úr vagy képviselő úr elmondta volna, hogy az ő 
körzetében, az ő területén milyen fejlesztések történtek. Mintha megállt volna a világ ott, ahol 
ők élnek. Ellentétben azzal a magassággal, amiről mi be tudunk számolni. Hat műfüves pálya 
az elmúlt évben. Ezek a műfüves pályák nemcsak versenysportot szolgálnak, bár tao-pénzből 
épültek, mert öltözők vannak, amelyeket használhatnak a szabadidős sportolók is. Nálam 
egyébként fölmerült a kérdés, és Monspart Saroltától kérdezném, hogy ez csak a felnőtt 
szabadidősportról szól? Mert ha nem, akkor én örömmel jelentem önnek, hogy mi már most 
teljesítettük a 10 éves programot Tökölön, mert négyszer annyi gyerek sportol labdarúgásban, 
kézilabdában, mint az elmúlt évben, a tao-pénzeknek köszönhetően. És innentől kezdve csak 
az a cél, hogy ezek a gyerekek megmaradjanak továbbra is, és szeressék a sportot. Nem 
lesznek belőlük első osztályú kézilabdázók se meg labdarúgók se, de ha megszeretik és heti 
háromszor edzés szinten terhelést kapva sportolnak, akkor ők egészséges férfiak lesznek. 
Egyébként az a szerencsétlen vagyok, aki özvegyemberként tud hozzászólni, és azt gondolom, 
hogy ezt a számot használni nem is igazán sportszerű, mert ennek annyiféle oka van, hogy 
egy ilyen szabadidős sportos előadásban erről beszélni, hogy 800 ezer özvegyasszony számát 
hogy lehetne csökkenteni, ne haragudjon, ez kicsit hatásvadász volt nekem. 

Én azt mondom, hogy igenis el kell ismerjék azokat a fejlesztéseket, amelyek itt 
történnek. Csak ismételni tudom, soha ennyi pénz nem volt a sportban. A szabadidősport egy 
kicsit szemléletváltást meg metodikai váltást is megélhet szerintem, mert ha nemcsak a 
nagyrendezvényekre és a felnőtt szabadidősportra gondolnak, hanem arra a tömegre, amely 
most a tao-n keresztül most fiatalként, gyerekként bejött a sportba, megpróbálják megfogni, és 
a sportban tartósan megtartani, akkor nem azt mondom, hogy jó, holnap, de hogy három éven 
belül látványos szabadidős-sportolószám növekedés biztos. Ezek a gyerek ott vannak, 
rendszeresen edzenek. Most már olyan kiírások vannak a tao-ban, hogy a felkészítő edzőktől 
végzettséget várnak el, tehát licenszet kell szerezniük az embereknek. Olyan változások 
vannak ezen a területen, ami mellett nem lehet elmenni szó nélkül. És szerintem erre a 
szabadidősport vezetőinek is figyelnie kell, és ki kell használnia ezeket a lehetőségeket. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Varga László, utána Szilágyi képviselő úr. 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm. Úgy gondolom, úgy vagyok korrekt, ha 

megköszönöm Révész Máriusznak, hogy az indulatos részét, amit egyébként én is 
képviseltem az elején, talán kicsit indulatosabb voltam, de higgye el, hogy okkal, és 
egyébként jó szívvel tettem, hiszen a szabadidősport érdekében tettem, hogy ezt nem folytatta 
és inkább önkormányzati részre hegyezte ki. 

Szerintem érdemes ezt tenni, és az előző ciklusra én is visszautalnék, akkor szűkebb 
pátriámra, hiszen sokat beszéltek erről. Valóban a rendszerváltás után a sportfinanszírozás is 
átalakult. Hogy most megtörtént-e itt rendesen a rendszerváltás, az egy hosszú beszélgetés 
lenne, erre nem utalok ki, de azt tudom mondani, hogy én a magam részéről szűkebb 
pátriámban, amikor lehetőségem volt, igyekeztem hasonló beruházásokat támogatni.  

Nálunk felújult a sportcsarnok. Nem volt normális uszodája Miskolcnak, versenyuszoda 
épült, jégpálya épült, fedett jégpálya, meg egyébként történtek a Diósgyőri Stadionban is 
beruházások. Tehát azt nem lehet mondani, hogy hasonló, egyébként tömegsport-igényeket is 
kiszolgáló fejlesztések nem történtek a korábbi ciklusokban, a szocialista kormányzás idején, 
legfeljebb nem voltak hasonló keretbe foglalva, vagy az állam nem mondta azt, hogy 
egyébként ő maga egyébként lemond forrásokról és mondjuk átengedi, és a tao keretében, a 
társaságiadó-rendszer keretében igyekszik ebben lehetőséget adni. 

Nekem a bajom az, hogy öt csapatsportágat kiemelt ebből, és a többit kihagyta. Egy 
nagyon rövid mondatot majd később mondok arra, hogy milyen anomáliákat, problémákat 
okoz ez. Meg a bajom az, hogy itt is azért, gondoljunk bele együtt, itt történik irányítás a 
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háttérben, és egyetlen nagyon sarkos mondatot hadd mondjak. Nem akarok ezzel lavinát 
elindítani, csak ezek a nagyságrendek: három kiemelt stadionberuházást mondanék, a 
debreceni, ferencvárosi és a felcsúti. Egyik azért mégiscsak a Fidesz pártigazgatójának 
elnöksége idején történik, a másik városban a polgármester a Fidesz ügyvezető elnöke, a 
harmadik, egy 1800 lelkes falu pedig a Fidesz elnökének a közvetlen pátriája, tehát szűkebb 
pátriája. Ez nem jó. Erre utalt szerintem Szilágyi képviselőtársam akkor, amikor az ilyen 
típusú, politikai ízű szerepvállalások kapcsán történik olyan dolog, ami beavatkozás a 
versenysemlegességbe. Ettől teljesen mindegy az én egyéb szimpátiám, hogy milyen klubot 
szeretek, meg hogy, én diósgyőri gyerek vagyok, ettől fogva néha vehemensebb, de ez most 
teljesen mindegy. Ezek nem jó dolgok szerintem és nem jóízű dolgok.  

Mondok egy mondatot ezzel, egy erőset. A felcsúti stadionberuházás egytizedéből meg 
tudnánk duplázni a szabadidősportra jutó forrásokat, és akkor lehet, hogy megspórolnák azt, 
hogy így kezdődjön egy bizottsági ülés, hogy én itt ilyen sokat beszélek, meg vitatott 
mondatokat mondok. Szerintem ennyit biztos megér önöknek, nem? Én nem tudom, 
kérdezem. Én azt javasolnám önöknek, mivel nekem az ügy a fontos, hogy akkor egyébként 
mozduljanak el legalább a következő évben ebbe az irányba, tehát a felcsúti stadion 
egytizedéből meg lehetne ezt a történetet duplázni. 

Hogy a tao-s beruházások mennyire segítik a tömegsportot, szabadidősportot, amit én 
nem kevernék össze az utánpótlás sporttal, mert voltak olyasmi mondatok, amik erre utaltak. 
Nyilván az alapérdekük az, hogy minél többen mozogjanak, de a két ügy nem teljesen 
keverhető össze ebben a dologban. Azt tudom mondani, hogy nálunk nem sok minden történt, 
sőt egyébként, ha már itt versenysport érdekekről is beszéltünk, nálunk nyilatkozott az egyik 
nagy klubunk, a városban meglévő nagy klubnak a tulajdonosa, hogy kerek szám az, amivel 
tudta az önkormányzat segíteni a tao-s önrész gyűjtögetést. A kerek szám az nulla, de ez most 
mindegy, de ha most a tao-t mindenhol sikertörténetnek tekintjük, akkor azért ezt is mondjuk 
el. 

Illetve a tömegsport igényeket kiszolgáló társaságiadó-kedvezmény lehetőségek kapcsán 
óriási probléma nálunk, és ezen is érdemes volna szerintem változtatni, hogy például 
Diósgyőrben atlétikai pályával körül van véve a labdarúgó pálya. Olyan sportfejlesztés indul 
el, meg egyébként sincs már túl jó állapotban, olyan sportfejlesztés indul el, ami ezt 
megszünteti. Nyilván az MLSZ is abba az irányba megy, hogy egyértelműen labdarúgó 
stadionok legyenek. És nem lehet tao-ból pályázni erre a történetre. Tehát áll mindenki, 
nyilván mindenki megérti, hogy azért megyénként egy atlétikai bázisra szükség lenne, ami 
szabadidősport igényeket is ki tudna szolgálni emellett, és hát nem látja az önkormányzat a 
forrásokat. Most teljesen mindegy, hogy ezt az önkormányzatot éppen a fideszesek vezetik 
nálunk, nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy ezt a helyzetet ebben a szituációban nem tudja az 
önkormányzat feloldani, nincsen forrása vagy nem akarja rászánni, ez is egy hosszú kérdés. 
Szerintem, ha például csak az atlétikát legalább beemelnék ebbe a dologba, a társaságiadó-
kedvezmény rendszerébe, akkor itt komoly áttöréseket lehetne elérni, ami a szabadidősportot 
is támogathatná, hogy még egy tippet adjak.  

Tehát az én szándékom nem politikai, tettem most két-három javaslatot, amivel 
szerintem jelentősen lehetne javítani a helyzeten, azt meg azért ismerni kell, hogy annak az 
időnek szerintem vége van, hogy így általában beszéljünk a dolgokról. Nyilván lesznek és 
vannak mindig egy kormánynak prioritásai, van, amit előtérbe helyez, van, amit nem annyira, 
a sport persze hogy homlokterében van a kormánynak, csak nem azokra a területekre költ 
szerintem rengeteget, ahol nagyon is lehetne a lakosság számára is érzékelhető eredményeket 
elérni, hanem más versenysport érdekekre költ, tehát a felcsúti beruházás egytizedéből meg 
lehet duplázni a támogatást, ezt javaslom önöknek. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: (Jelzésekre:) Szilágyi képviselő úr, utána pedig Szalay Ferenc képviselő úr. 
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SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Tehát megint nem akarok, csak 
azért, mert vannak mindig csúsztatások. Ez a versenysemlegesség, szép hogy elmondta ezeket 
a dolgokat, de most tényleg ne menjünk mélyen bele, mert akkor megvizsgálhatnánk, ha a 
Diósgyőrt említette, hogy vajon az a Leisztinger úr miért tartotta hirtelen ilyen fontosnak a 
sport támogatását ilyen nagymértékben, aki eddig soha nem támogatta? De ebbe ne menjünk 
bele.  

Örültem a hozzászólásoknál annak, hogy azt láttam, hogy végre elkezdünk menni jó 
irányba a beszélgetéssel. Mert azon kívül, hogy tényleg leszögezzük, amit én már elmondtam, 
hogy ez nem a Fidesz-kormánynak hibája csak, hanem az elmúlt 20-22 év politikai 
kormányainak a hibája, hogy itt tart a szabadidősport, főleg infrastrukturális téren, szerintem 
ebben mindannyian megegyezhetünk. 

Viszont az, amit akár Révész Máriusztól is hallottam, és akár Kovács Pétertől is, ez 
lehetne az egyik megoldás, hogy valóban az önkormányzati felelősségvállalás, valóban az 
önkormányzatok hatékonyabb belépése a szabadidősport keretében. 

Aztán utána, amit Hoffman képviselő úr mondott, az már megint egy kicsit menne a 
csúsztatás felé. Azzal, hogy új sportcsarnokokat építünk, azzal, hogy új pályákat építünk, 
azzal nem oldódott meg a szabadidősport, amikor most itt elhangzott, saját képviselőtársaiktól 
hangzott el, hogy a jelenlegi infrastruktúra sincs kihasználva. Amikor az iskolákban már 
meglévő sportcsarnokokba se tudnak bemenni, vagy tornatermekbe se tudnak bemenni az 
emberek, valahol egy olyan koncepciót kellene kidolgozni, és erre valóban a MOB lenne a 
legalkalmasabb, majd utána a kormány támogatásával akár kötelezővé is tenni az 
önkormányzatoknak, hogy például nyílt pálya, nyílt csarnok programokat hirdessenek. 
Kötelező legyen például nyitva tartani hétvégén vagy azokban az időpontokban. Tudom, hogy 
ez sok kérdést felvet, ki fizeti majd a különböző költségeket ezek után, és hasonlókat, de 
például, és most Budapestről beszélünk, vidéken szerintem a helyzet ennél sokkal, de sokkal 
rosszabb. Tehát Budapesten is amikor beköszönt a hideg, egyre kevesebb lehetősége van az 
embereknek a sportolásra, hogyha nem akarnak, mit tudom én, a méteres hóban éppen kint 
futkározni. 

Tehát erre kellene kidolgozni valamit, és ez lehetne a megoldás, és ehhez viszont 
minden valószínűség szerint áldozni is kellene, pénzt kellene áldozni, de azt ne felejtsük el, és 
én ezt is, azt mondom, egy kicsit furcsának tartottam, amikor hatásvadásznak nevezzük azt, 
hogy mondjuk adott esetben hány özvegyasszony van ebben az országban. Ne felejtsük el 
azért azt, hogy minden egyes sportra fordított forint, és itt főleg egyébként a szabadidősportra 
fordított forint, busásan visszatérül az idők folyamán majd például az egészségügyi ellátások 
területén. Mert egy egészséges emberre biztos, hogy sokkal kevesebb pénzt kell 
ráfordítanunk, hogy meggyógyítsuk, ha egészségesen él. Ezek nem ablakon kidobott forintok, 
hanem ezeket nagyon komoly befektetésnek kellene tekintenünk, hiszen befektetünk abba, 
hogy minél kevesebbet kelljen majd költeni egészségügyi ellátásra. Ez a kettő szervesen 
kapcsolódik egymáshoz, és ezért én azt mondom, valóban a MOB-nak ki kellene dolgozni egy 
olyan elfogadott koncepciót, ami főleg az infrastruktúra kihasználására, a meglévő 
infrastruktúra kihasználására koncentrálna. Ezt támogatnia kellene a mindenkori 
kormányzatnak, mert azért egy nagyon fontos probléma van még az önkormányzatnál, hogyha 
nincs központi irányítás. Jelen pillanatban van egy polgármester, aki fontosnak tart mondjuk 
egy adott sportágat, mert éppen azt szereti, de hogyha a következő polgármester azt a 
sportágat nem szereti, akkor abban a pillanatban ott megszűnt a támogatás, majd ő egy másik 
sportágat fog támogatni. Tehát ha nincs folyamatos, ciklusokon átívelő koncepció, akkor egy 
idő után ez problémákat okozhat, mert ezek jó példák. Még egyszer mondom, Révész 
Máriusznak a példája is jó, örülök neki és valóban tudom, hogy mennyi ovifoci pálya épült a 
X. kerületben, de azon kívül Budapesten még talán 4. Az egyik kerületben 12, azon kívül 
mondjuk Budapesten talán 4. De ezek a pályák is most fontosak, mert megszerettetik a 
gyerekekkel a sportot, de a szabadidősporthoz nem lehet kapcsolni, hiszen ezek kispályák, a 
gyerekek hétvégén nem mennek be, más nem tudja használni őket, de még egyszer mondom, 
fontos ez is, de náluk ezt fejlesztették.  
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Kovács Péter elmondta, mit fejlesztenek. Ha véletlenül más lesz a polgármester, amire 
azért van esély, valljuk be, hogy nem 20-30 évig önök lesznek, akkor lehet, hogy ők pedig 
mást akarnak majd fejleszteni, és rögtön megállt ez a fejlődés, és majd elkezdenek megint 
mást fejleszteni a nulláról. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Szalay Ferenc képviselő úrnak adom meg a szót, és utána a válaszokra. Tessék 

parancsolni. 
 
SZALAY FERENC (Fidesz): Szerintem az nagyon jó, ha 20-30 múlva Kovács 

képviselőtársunkat leváltják. (Derültség.) 20-30 évig Kovács képviselőtársunk annyi mindent 
fog fejleszteni, hogy nagyon, ami neki tetszik, aztán a következő másik 20-30 évre fejleszt 
megint. (Derültség.) Azt gondolom, ez így jó, ahogy van. Jó volt poénnak, de ez így is van 
egyébként. (Derültség.) Mert a polgármesterek kellőképpen nem szűkagyúak ahhoz, hogy 
igazából kiválasszanak egy versenysportot, és azt támogassák. Nem tudom pontosan, Kovács 
képviselőtársam mit mondott, de úgy sejtem, mert ő nem egy versenysport mellett kötelezte el 
magát, hanem a sport mellett zusammen, ahogy én tudom egyébként. (Kovács Péter: Jól 
tudod.) Jól tudom. 

Általában az önkormányzatok így teszik. Az önkormányzatok egyébként, hogy az 
önkormányzatokra térjünk vissza, nagyon sok helyen, és szerintem vidéken sokkal jobb a 
helyzet, mint Budapesten, egészen máshogy látják, mint ahogy mondjuk itt fönt, illetve 
egészen máshogy, mint néhány képviselő. Ugyanis egy önkormányzatnak nagyon komoly 
felelőssége, hogy az oktatási rendszeren keresztül, a gyerekeken keresztül hogyan és 
miképpen lehet a sportra szoktatni azt a felnövekvő generációt, akiből később a felnőtt 
szabadidősport lehetőségét igénylő grémium jön ki. És azt gondolom, ez ügyben a 
mindennapos testnevelés egy rendkívül fontos dolog. A gyerekeinket rá kell szoktatnunk arra, 
hogy a napi rendszeres mozgás fontos. És az elmúlt nem tudom, hány évtizedben ez maradt 
el. Az, hogy most a felnőttek közül hányan és hányan nem választják a szabadidősportot, azt 
gondolom, itt a legnagyobb baj. Ahol megvolt a családi kötődés, ne adj’ isten, volt valami 
sportmúlt mögötte, az akar szabadidősportolni, aki nem, annak meg marha nehéz az agyáig 
eljutni, hogy akkor szabadidősportoljon. Szerintem ez az egyik fontos kérdés.  

A másik a sportfinanszírozás. És valóban elmentünk egy olyan irányba, mintha ami 
most történt az országban sport ügyben, az olyan nagy nulla lenne. Hát el szoktam mondani a 
számokat, most is elmondanám. 2002-ben 33 milliárd forinttal fejeződött be a 
sportfinanszírozás, 33 milliárd forinttal. Következett utána 8 év, és a 2010-es évet 15 milliárd 
forinttal sikerült megtervezni. A 2010-es évet. Rosszul mondom, a 2009-es évet. Aztán a 
2010-es évre az új kormányzat újra megtervezte a 17 milliárd forinttal, most pedig eljutottunk 
megint a közel 30 milliárd forintos állami sportfinanszírozáshoz. És emellé még ott vannak az 
önkormányzati lehetőségek, és ott van a társasági adó, és ott van az a 15-16 sportág, aki plusz 
pénzeket fog kapni a későbbiekben. 

Ennyi pénzt sportra senki nem adott. Lehet, hogy nem teljesen tiszta még a MOB 
szerepe a sportra szánt források elosztásában, ez lehet, de ha megnézzük a MOB fölépítését, 
igazából a lehetőség benne van. És szerintem Monspart asszony abban vitatkozik, hogy az ő 
érdekérvényesítésük mekkora a MOB-on belül. (Monspart Sarolta közbeszólására:) Jó, de 
azért előbb-utóbb, azt gondolom, ez azért fölmegy mondjuk az 1-re a 10-es skálán, az már egy 
komoly erőfeszítés. De vicc nélkül mondom, ez a mostani időszak egy átalakulási időszak. Én 
ahogy Fábián Lacival beszélgetek, mindenkinek az a baja, hogy hogyan lehet mindenkit a 
lehető legjobban bevonni abba, hogy hogyan lehet ezeket a forrásokat elosztani. 

Én is azt gondolom, hogy néha túlzottan élsportcentrikus még mindig a 
gondolkodásunk. Ezt aláírom én is. De rengeteg olyan ténykedés történik, ami a 
szabadidősporthoz, a diáksporthoz, az utánpótlás-neveléshez kötődik. Rengeteg minden. Jóval 
több, mint ami az élsportnál problémát jelent. Azon senki nem vitatkozik, hogy az olimpiai 
felkészítést finanszíroznunk kell. Hogy ezt milyen módon, a négy év alatt hogyan, hogy 
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hogyan kell a nagyversenyeket megszervezni, arra mennyi pénzt kell adni, ezen lehet 
vitatkozni. De azon nem lehet vitatkozni, hogy rengeteg pénz ment be a gyerekekbe, rengeteg 
pénz ment be az utánpótlásba. 

És akkor a tao-kérdés. Énszerintem rendkívül fontos dolog, hogy mennyi sportoló van 
ebben az öt sportágban, és mennyi van az összes többiben. Ez az öt sportág körülbelül majd a 
kétharmadát öleli föl, majd a kétharmadát az igazolt sportolóknak. Majd nézzük meg a 
számokat. Ezért ebben az öt sportágban, miután a lehető legtöbb gyerek itt sportol, azt 
gondolom, koncentrálni kell a lehetőségeket. Elmondtuk többször, hogy ezek a sportágak 
tudnak, reményeink szerint, piaci alapon is működni majd a későbbiekben. Ehhez egy lökést 
tud adni a tao. Nagy baj az, és ezért született most a szponzorációs része a tao adóalap-
csökkentési lehetőségének, hogy nem jött vissza a szponzoráció. Erről beszéltünk, nem 
tudom, hogy hányszor. Most meglátjuk, hogy visszajön-e vagy elmegy a film vagy a színház 
felé. Szerintem benn fog maradni a sportban jelentős tétel még ez ügyben.  

És hát ha már Leisztinger úrról volt szó. Leisztinger urat azért lehetett bevonni ebbe az 
egészbe most, mert pénzt látott a tao-n keresztül abban, hogy fejlesztések lehessenek 
Diósgyőrben. Így van? A stadionfelújítást egy olyan cégcsoport vállalta föl, akit eddig még 
soha nem lehetett megmozdítani. Ez a cégcsoport egyébként az élsportban, a tao-n keresztül 
egészen biztos, a létesítmény-fejlesztés miatt be fog oda jönni, és nem kis tételeket fog 
odatenni. 

A létesítményfejlesztésre: van 3200 önkormányzat az országban, ebből hál’ istennek, 
nem kevés Fidesz vezette önkormányzat van. Ha most a Fidesz vezette önkormányzatokat 
kivennénk a stadionvezetés lehetőségéből, akkor Szegeden építenénk stadiont, vagy hol 
építenénk stadiont? Én azt gondolom, ez nem politikai kérdés. Énszerintem a Ferencváros 
stadionjára szükség van. Szerintem Debrecenben szükség van stadionra, Felcsúton pedig meg 
kell nézni, hogy milyen utánpótlás-nevelés folyik, és azt gondolom, ott is szükség van. Lehet 
ezeken a dolgokon vitatkozni, de akkor eljutunk megint a lélegeztető gép kérdéséhez, hogy 
valamely, nem tudom, miből mennyi lélegeztető gépet lehet venni. Szerintem, Varga úr sose 
ment el ilyen irányba, nem kéne. Arról is beszéltünk nem egyszer, nem kétszer, most van 
lehetőség arra, hogy ezeket a kérdéseket megoldjuk. Egy kormányzat nem döntött még így. Itt 
nem tudom, mennyit vitatkoztunk a Puskás Stadion felújításán, soha nem léptünk benne nyolc 
év alatt.  

És a nyolc év létesítményfejlesztései: be volt ígérve 50 tornaterem és 50 tanuszoda. 
Ebből mennyi épült meg? 11 darab. 11 darab épült meg. Azt gondolom, hogy azért nem kell 
ezeken itt vitatkozni. Van egy lehetőség, források vannak hozzá, valóban átadott források. 
Miért ne lehetne benne továbbmenni? 

És akkor az atlétika kérdésére. Soha nem lépett még ilyet kormányzat, hogy a 
mindennapos testnevelés mellé az atlétikát mint a kötelező tantárgyakat berakta a Nemzeti 
Alap Tantervbe. Végre visszatértünk oda, mint a rendszerváltás előtti időszakban volt, hogy 
az alapsportágakhoz nyúl egy kormányzat kötelező jelleggel. Az egyik legnagyobb dolog az, 
hogy az atlétika oktatása benn van a Nemzeti Alap Tantervben, és megyünk tovább az úszás 
és a torna irányába.  

Na, összességében azt gondolom, van még mit csinálni ebben a kérdésben, de szerintem 
a dolog viszonylag rendben van. Egy kérdésem lenne a szervezettséghez, hogy hol tartunk a 
megyei sportigazgatóságokkal. Mert én lehet, hogy tudom, de lehet, hogy nem mindenki 
tudja.  

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) És akkor tényleg az utolsó hozzászólás, utána 

pedig az elhangzott kérdésekre majd a válasz. 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Jó, röviden és nem újabb vitát elindítva. Nyilván itt az 

elfogultság, nem elfogultság klubmegítélések szempontjából nem hoznám fel, mert nagyon-
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nagyon hosszú lenne. Nekem van egy véleményem, ezt elmondtam, nem értünk ebben egyet, 
tegyük ezt zárójelbe. 

A másik dolog, hogy itt a Nemzeti Alap Tantervbe berakni valamit az egy dolog, és más 
dolog az infrastrukturális feltételeket biztosítani mindenféle szempontból. Ennek kapcsán 
kérnék segítséget önöktől. Most biztos, hogy meglepő fordulat, már nem látom azt, hogy 
milyen irányba tudnék egy otthoni ügy kapcsán elmozdulni. Itt a ppp-nek mint olyan 
konstrukciónak hadat üzentek. Biztos vannak itt olyanok, amiknek kapcsán érdemes is volt ez, 
de folyamatban lévő beruházások voltak 2010-ben.  

Például egy tornaterem-építés Miskolcon, egy szakközépiskola tornaterem-építése, ami 
a mai napig nem fejeződött be, alvállalkozók nincsenek kifizetve. Mert a leállítás megtörtént, 
az újraindítása vagy más dimenziókba helyezése mondjuk kizárólag állami vagy 
önkormányzati forrásokból nem történt meg. Otthon akárhogy megyek ennek utána vagy 
kérdezek, nem kapok erre választ, hogy hol vannak az előző időszak tornatermei. Például nem 
lettek befejezve Miskolcon, de ez most teljesen mindegy, ebben tényleg a segítséget kérném, 
nem is mennék mellé ebben az ügyben, nem mondanék más politikai ügyeket. Ha tud ebben a 
Sportbizottság bármit Miskolcon segíteni, akkor ezt köszönettel veszem. 

A társasági adó kapcsán annyi mindent mondunk pro kontra tényleg. Javasolnám, hogy 
legyen egy olyan ülés, amikor rá tudjuk szánni az időt, hogy nézzük már meg, hogy mi van 
ezzel a helyzettel. Egy picit a számoknak is nézzünk már olyan értelemben mögé, hogy igaz-
e, szoktak ilyenek lenni, meg tudom, hogy az idő is előrehaladt már ma. Talán a hétfőbe ez a 
probléma, hogy a plenárist is nézi mindenki, szerintem érdemes lenne megfontolni, mert el is 
hangzott, hogy micsoda nagyságrendet képvisel az igazolt sportolók tekintetében az öt 
látvány-csapatsportág, és egyébként meglévő infrastruktúra tekintetében is. Éppen ezért 
mondom azt, hogy a teljes kinyitás szerintem már nem lenne aránytalan teher, mondjuk 
hogyha egy értelmes plafont tudnánk találni másik oldalon az öt látvány-csapatsportág 
tekintetében. És akár a szabadidősport tekintetében nagyon komoly forrásokat lehetne 
behozni. Ez a javaslatom. 

(Közbeszólásokra:) 
 
ELNÖK: A politikai vitákat lefolytattuk a plenáris ülésen, és akkor, Ferikém, tényleg 

utoljára, és ne éljünk vissza a türelemmel, mert az előterjesztők azért már több mint egy órája 
itt várnak. 

 
SZALAY FERENC (Fidesz): A társasági adó valóban ilyen tekintetben is átbeszélhető, 

tegyük is, viszont a tornateremnél hadd mondjam, és pont a tao. A három labdás sportág 
együtt elkezdett egy tornaterem-építési gondolatot a mindennapos testnevelést segítendő, azt 
gondolom, ez egy fontos mondat volt így a végére.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. És akkor elhangzott itt egy órás politikai vitanap itt a 

szabadidősporttal kapcsolatosan. Túl sok kérdés nem hangzott el, inkább egymással 
vitatkoztunk itt a bizottságban egymással. Megadom a szót, parancsolj. 

Válaszok 
FÁBIÁN LÁSZLÓ (Magyar Olimpiai Bizottság): Köszönöm a szót, elnök úr. Fábián 

László, MOB. Érdeklődve hallgattam, nagyon sok érdekes és értékes ajánlást kaptunk, aminek 
egyébként jelentős részén dolgozik a Magyar Olimpiai Bizottság is. 

Onnan indítanám, hogy elméletileg a következő napirendi pont lenne a Magyar Olimpiai 
Bizottság sportágfejlesztési irányai és stratégiája és területei, ami egyébként meghatározza azt 
a feladatot, amit a Magyar Olimpiai Bizottság a 2012-es olimpia után, tehát ’13-tól szeretne 
megvalósítani. Ez a tanulmány, egy kicsit már mondom a következő napirendi pont 
bevezetőjeként is, hogy ott megspóroljuk az időt, már a tavalyi évben az olimpia előtt 
elkészült, és egyértelműen az volt a célja, hogy lássuk, hogy hova, merre kell, hogy fejlődjön 
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a magyar sport, és ezen belül természetesen a szabadidősport, fogyatékosok sportja, egyetemi 
sport, nem olimpiai sportágak és az olimpiai sportágak. 

Ez a tanulmány meghatározza, hogy komoly fejlesztéseket kell létrehozni az 
infrastruktúra területén az élsport, olimpiai sportok vonatkozásában. Egy kicsit utánamenve a 
tao sportágakban, illetve a látvány-sportágakban a társaságiadó-kedvezményben részesülő 
sportágaknak a fejlesztése iránt. Az is egyértelmű, és egyértelműen látszik, hogy ez nem 
működhet csak és kizárólag az olimpiai sportágak vonzáskörzetében. Ebből kifolyólag már az 
idei évben a tervezett programok, amik indulnak példának okáért, a szabadidősportnak a 
fejlesztését is célba vették. 

Elhangzott itt félmondattal, hogy indul, vagy miért nincsenek benne más sportágak, csak 
a látvány-csapatsportágak a fejlesztési irányzatban. Amit én egy kicsit zárójelesen úgy 
éreztem, hogy az az infrastruktúrafejlesztés, ami folyt és folyik, várhatóan az elkövetkezendő 
években is bekövetkezik, nemcsak a műfüves kispályák, hanem akár mondjuk a kézilabdára, 
kosárlabdára alkalmas csarnokok megépítésével, illetve akár a jégkorong-fejlesztéssel is 
egyértelműen azt célozzák meg az utánpótláson keresztül, hogy sok-sok 4, 5, 6 éves kisgyerek 
kezdjen el sportolni. Mi a Magyar Olimpiai Bizottság részéről nagyon boldogok lennénk, ha 
ennek a 10 százaléka aztán versenysportoló lenne, olimpiai sportoló lenne, de nem baj a 
másik 90 százalék is, nagyon-nagyon fontos, mert megszeretik a sportot, és remélhetőleg ők is 
sportosan fognak élni majd a jövőben.  

Visszatérve, hogy ezen a támogatáson túl idei évben indul el szintén a tavalyi 
stratégiának az eredményeképpen 16 sportágnak a sportágfejlesztési stratégiája, illetve ennek 
a kidolgozása jelen pillanatban is folyik olyannyira, hogy például a tegnapi nap is este 8-ig 
voltunk benn kollégáimmal, illetve a minisztérium kollégáival, és hallgattuk meg a 
sportágakat, hogy mit terveznek ezen a sportágfejlesztési programon belül. 

Az is egyértelmű, hogy ennek a sportágfejlesztési programnak fő iránya valóban az 
olimpia, illetve az élsport, ezért van ebben ez a 16 sportág benne, aminek egyik sportága, 
illusztris sportága az atlétika, de egészen eljutunk a korcsolyáig, illetve a vívás, hogy a v 
betűnél álljak meg, tehát ezek a sportágak is benne vannak. 

Viszont azt is meg kell állapítsuk, hogy ezeknek a sportágaknak a fejlesztési irányai nem 
lehetnek egyértelműen a mai, mának rendelt fejlesztések, mert abban kell gondolkoznunk, 
hogy hosszú távon milyen eredmények, milyen sikerek jöhetnek ki ezekből a fejlesztésekből. 
A sikerek nem érmekben mérendő sikerek, hanem mondjuk akár az egyik legegyszerűbb 
mérőszám a létszámok emelkedésében, ami abból adódik, hogy hány sportoló, hány új fiatal 
sportoló kerül az eseménybe vagy sportágak látókörébe, illetve vonzáskörébe, pályáira. 

És itt jön az a rész, amit a Magyar Szabadidősport Szövetséggel, illetve elnök 
asszonnyal is egyeztetve már az elmúlt hónapokban is elkezdtünk, hogy mindenféleképpen 
kell ennek a sportágfejlesztési irányzatnak, koncepciónak szabadidős iránya is kell, hogy 
legyen. Kötelezővé kell, hogy tegyük mint Magyar Olimpiai Bizottság, hogy igenis mind a 16 
sportág gondolkozzon ebben, bár mondjuk szabadidő öttusáról nehezen tudok nyilatkozni 
még én magam is, de mondjuk az atlétikának, vagy akár a vívásnak is mindenféleképpen lehet 
szabadidős vonzata. 

Most az elmúlt héten meghallgatott 16 sportág mindegyike, értelemszerűen amelyik 
érintett szabadidősport területtel, gondolkozik ebben az irányzatban, és mindegyike adott is 
erre elképzeléseket. És erre várunk is most már konkrét elképzeléseket tőlük. A 
Szabadidősport Szövetségtől, illetve elnök asszonytól is megkaptuk azokat az 
iránymutatásokat, hogy ők hogyan és miként gondolják, hogy ezek a sportágak, érintett 
sportágak a szabadidősport területén hogy kapcsolódhatnak be. Prioritásokat adtak, 
ajánlásokat adtak, hogy hogy gondolják, hogy mik volnának azok az irányok, amikben 
gondolkodni kéne. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség, vélhetően, hogyha ez 
a program is a társaságiadó-kedvezményhez hasonlóan több éven keresztül folyhat a magyar 
sport területén, akkor mindenféleképpen a szabadidősport is ennek nyertese kell, hogy legyen. 
És én magam részéről egyértelműen ezt az irányt is szeretném látni ebben a programban. 
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Szóba került a megyei irodák kérdése. Nagyon-nagyon fontos, elengedhetetlenül fontos 
a Magyar Olimpiai Bizottság számára, illetve a magyar sportnak, ezen belül a 
szabadidősportnak is, mert a MOB megnövekedett feladata, kötelessége, jogosultsága miatt 
értelemszerű, hogy az egész ország területén át kell, hogy lássa mind az öt területet. Ez 
Budapestről részben oldható meg, és ehhez kell az, hogy minden megyében jelen legyen a 
Magyar Olimpiai Bizottság, aki helyi szinten segíti és támogatja mind az öt területnek a 
fejlődését és működtetését. Ebben nagyon nagy segítségünkre vannak az elmúlt hónapokban 
végiglátogatott megyei jogú városok, a megyei közgyűlések, mindenhol gyakorlatilag pozitív 
a fogadtatás, sőt örömünkre van olyan megye, ahol kvázi versenyeznek, hogy melyik 
városban legyen a MOB iroda, ami ebből a szempontból megint egy kellemes kötelesség, 
hogy majd eldöntsük ezt abban az időpontban, amikor elindulnak ezek az irodák. 

Ezek az irodák is az előbb említett sportágfejlesztési stratégiának a részei, tehát együtt 
indítanánk be a sportág fejlesztésével értelemszerűen, hogy egyszerre a terepen is ott 
lehessünk akár a fejlesztések irányvonalában, akár ezeknek az ellenőrzésében. 

Én úgy gondolom, összefoglalva, hogy ennek a sportágfejlesztési stratégiának látványos 
sikerei kell, hogy legyenek akár már az első évben. Természetesen azért itt mi ne várjunk el 
hatalmas előrelépéseket, de az, hogy a 4.-5. évben igenis látnunk kell, hogy sikerek vannak, 
ez mindenféleképpen elvárás. Olyan elvárás, amit a mérőszámok, amiket szintén felállítottunk 
a sportágak részére, kell, hogy mutassák ezeket a sikereket. 

Köszönöm szépen a szót. 
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást. Van-e még esetleg? (Jelzésre:) 

Gyuri, parancsolj. 
 
DR. NÉBALD GYÖRGY (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm szépen. 

Nébald György. Nagyon röviden, azt gondolom, hogy sportszakmai kérdésekben alapvetően 
megkaptuk a válaszokat. 

Alelnök asszonynak tudom azt még elmondani, hogy tavalyi évben a Wesselényi 
Alapból további 150 millióval részesült a szabadidő tagozat, tehát az előirányzatnak 
megfelelő támogatást, azt gondolom, hogy ez így lefedte, és még azt hozzá szeretném tenni, 
hogy az államtitkárság saját erőből, saját forrásból további 100 millió forintot költött 
szabadidős tevékenységre, szabadidősportra. 

Varga képviselő úrnak az atlétikával kapcsolatban azt gondolom, Szalay képviselő úr 
válaszokat adott. Ami a szakmát érinti, ott tekintettel arra, hogy a sportágfejlesztési 
programban most kiemelt támogatásban részesül az atlétika, úgy gondolom, hogy ott 
infrastrukturális beruházásokra is igen jelentős mértékben költ, tehát ennek megfelelően ez a 
szabadidősportot nagymértékben érinti. 

A tao kérdésében is talán ki szeretnék térni arra, hogy ez elsősorban utánpótlás-
fejlesztésre, utánpótlás működtetésére, létesítményeknek a fejlesztéséről, illetve felállításáról 
szól. Ilyen értelemben a versenysportban, a tao-ban részt vevő gyerekek között, hogyha azt 
mondjuk, hogy 10 százalék ott marad, jó arányt mondunk. Tehát ehhez képest a tao-ban 
megjelenő szabadidő értékénél, azt gondolom, igen lényeges, és talán ez ilyen értelemben 
választ adhat arra, hogy hogy jelenik meg a tao-ban a szabadidősport. 

Köszönöm szépen, ha van kérdés, válaszolok. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Tessék parancsolni. 
 
DR. BICSÁK KRISZTINA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm szépen a 

szót, és igyekszem nagyon rövid lenni.  
A népegészségügyi és egészségfejlesztési programjaink tervezésekor mi mindig abból 

indulunk ki, ami itt el is hangzott, hogy ma a nem fertőző megbetegedések, a szív-, 
érrendszeri és daganatos megbetegedések legfőbb oka az életmódból indul, az életmód a 
felelős. Éppen ezért mind a gyerekeknél, mind a felnőtteknél a helyes életmód kialakítását, 
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illetve felnőttkorban már az életmód megváltoztatásához való segítségnyújtást tartjuk szem 
előtt. 

Mi nem a versenysport és utánpótlás-nevelés támogatását helyezzük elsősorban 
egészségfejlesztés területén előtérbe, hanem éppen azt az egészségműveltség-fejlesztést vagy 
szemléletformálást, amit már mindannyian tudjuk, az iskolában el kell kezdeni. 

Nagyon szépen köszönöm képviselő úr elismerő szavait a hétpróbáról. Ennek is a 
lényege pont az lenne, hogy minden gyermek aktív közreműködésével, tehát akár a 
fogyatékos is, és egyfajta közös sikerélmény, csapatteljesítmény, egy szemléletforma, a 
mozgás szeretete alakuljon ki a gyerekeknél.  

Az innovatív iskolák fejlesztésénél csak annyit szeretnék említeni, hogy mi nagyon 
örültünk annak a lehetőségnek, hogy ennek része lehetett az egészségfejlesztési pillér, és azon 
belül megjelent a mozgásos tevékenység lehetősége is. De a fejlesztéspolitikai koordinációt 
nem az államtitkárságunk végezte, hanem a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, ez hozzá 
tartozik. Mi is nyilván nagyon szerettük volna, ha ez nem így alakul. 

És még egy rendszerszintű fejlesztésünket szeretném kiemelni, amit az írásos 
előterjesztés tartalmazott, de lehet, hogy nem eléggé dominánsan, de itt többször elhangzott, 
hogy felnőttkorban az életmódváltás mennyire fontos, de hogy ez nem olyan egyszerű, azt 
mindannyian tudjuk. Hiszen amikor a háziorvos azt mondja, hogy akkor esetleg testsúlyt 
kellene csökkenteni, igen, de hogyan. Éppen ezért ez nemcsak a mozgásról vagy a testsúllyal 
kapcsolatos, hanem mondjuk a dohányzással is. Éppen ezért hozzuk létre az 
egészségfejlesztés fenntartható intézményi szervezetrendszereként azokat a prevenciós 
irodákat, melyekre első ütemben csak a konvergenciarégióban lesz lehetőségünk. De mi úgy 
hívjuk, hogy receptre felírt életmódváltás, amelynek szintén ezeknek az irodáknak kötelező 
tevékenysége lesz az, hogy a térségben folyó egészségfejlesztési munkát szervezze, és ennek 
részét képezi a mozgással kapcsolatos tevékenység is.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Én is nagyon szépen köszönöm ezt a kimerítő tájékoztatást, illetve képviselő 

uraknak a… (Jelzésre:) Parancsolj, képviselő úr. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Kérdésemre szívesen kapnék választ, hogy az olimpiai 

ötpróba felélesztésére van-e bármi remény. Én nagyon fontosnak érzem. 
Köszönöm. 
 
ELNÖK: Parancsolj, Lacikám. Még? (Jelzésre:) Kérdezzél, Gyuri. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Csak kérdésemre szeretnék választ kapni, hogy esetleg 

jónak tartják-e azt az ötletet, hogy ezeket a meglévő infrastruktúrákat fejlesszük, és például 
gondolkoznak-e azon, hogy említettem a Puskás Stadiont, hogy esetleg az NSK-val a MOB 
tárgyalásokat folytasson arra, hogy nyissák meg majd közönség előtt mondjuk a stadiont, és 
ott megfelelő körülmények között futhassanak az emberek. 

 
ELNÖK: Akkor még erre a két kérdésre. Köszönöm szépen. 
 
FÁBIÁN LÁSZLÓ (Magyar Olimpiai Bizottság): Köszönöm a szót, elnök úr.  
Olimpiai ötpróba sajnos azt kell mondjam, létezik, jelen pillanatban is működik. Nem 

túl sikeres jelen pillanatban az elérése a szabadidősport területén, nagyon-nagyon vékony. 
Ennek az üzemeltetése szintén nem a Magyar Olimpiai Bizottság vagy bármelyik szövetség 
fennhatósága alatt van, így nagyon nehéz ebbe a dologba belenyúlni. Annak ellenére, hogy 
érzem, hogy ez egy fontos és jó dolog volt, nagyon-nagyon sokan beszélnek arról, hogy ez a 
80-as éveknek volt a nagy sikere. 90-es években is, ott már kevésbé volt siker, bár még akkor 
is megvolt, mint ahogy a mai nap is megvan. És most meg már abszolút nem érezzük mi sem 
sikernek. Lehetőség szerint megvizsgáljuk ennek a mai működési rendszerét, és amennyiben 
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erre van jogi lehetőség, hogy akár szabályozásba, akár támogatásba beszálljunk, akkor 
érdemes ezen gondolkodni. 

A nyitott Népstadionnal a helyzet az, hogy jelen pillanatban is nyitott a Népstadion, 
bocsánat, Puskás Stadion. A rekortán pályára nem lehet rámenni futni, de én szabadidős 
sportolókat nem is nagyon engednék rá. Nem azért, merthogy tönkreteszik, hanem úgy 
gondolom, magam is futottam eleget, bár kevesebbet tudok ehhez hozzászólni, mint elnök 
asszony. Én úgy gondolom, nem biztos, hogy egészséges a szabadidő futóknak a rekortán 
csíkon futni, ez egy más terület. A Puskás Stadion körül viszont ragyogóan lehet futni mai nap 
is, bárki bemehet és futhat. Ott akár betont választhat, ami szintén szerintem nem egy túl 
szerencsés, de van salakos vagy murvás terület, amin szintén lehet futni. Ez egy rész, de 
valóban az a része, hogy a pályákat általánosságban is megnyissuk, vagy ennek a lehetőségét 
megvizsgáljuk, én úgy gondolom, hogy egy valóban olyan elképzelés, amivel érdemes 
foglalkozni. Ugye itt a legnagyobb kérdés, kérdőjel az ilyenkor jelentkező költségek, de 
ezeket megvizsgáljuk és amennyiben ennek reális, elérhető forrásai vannak, illetve reális 
működtetési lehetőségei vannak, akkor valóban egy jó ötlet, ami már régóta előkerült. 
Vélhetően a forrásigény miatt akadt el eddig. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat, illetve most már úgy látom, 

hogy több hozzászólás nincs, akkor ezt a napirendet lezárom. Még egyszer köszönöm, hogy 
itt voltak, és a hosszas beszélgetésben részt vettek.  

Köszönöm szépen még egyszer. 

Tájékoztató a MOB fejlesztési programjáról 
Soron következik a MOB fejlesztési programjáról szóló tájékoztató. Fábián László itt 

van, őt már a jegyzőkönyv számára nem kell bemutatnom. Akkor a jegyzőkönyv számára, 
légy szíves. 

 
FÁBIÁN LÁSZLÓ (Magyar Olimpiai Bizottság): Köszönöm a szót elnök úr. Szeretném 

bemutatni a kollégámat, dr. Barta Csaba, aki egyben a sportigazgatóságnak a helyettese is, 
kollégám, és ő fog egy kis… (Elnök: Ha lehet, röviden.) Igen, én már az előző napirendnél 
elmondtam, de azért átadnám a szót. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Parancsoljon. 

Dr. Barta Csaba tájékoztatója 
DR. BARTA CSABA (Magyar Olimpiai Bizottság): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Dr. Barta Csaba vagyok a jegyzőkönyv kedvéért. 
Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy itt a bizottság előtt beszámolhatunk a fejlesztési 

stratégiánkról. Tavaly a londoni olimpián történt meg a sajtóban a nyilvános bemutatása a 
stratégiának, és azt gondolom, hogy jó, pozitív visszhangot váltott ki mind a sajtó, mind a 
szakma képviseletében. 

Igyekeztünk minden olyan területet felvázolni a stratégiában, ami az elkövetkező két 
olimpiai ciklust, az elkövetkező 8 évet fogja magába ölelni. Szóba kerültek a tagozatok, én 
most itt nem sorolnám föl.  

Az egyik legnagyobb pozitívumnak azt érzem, hogy megtörtént az a racionalitás, amit a 
politika és a sportpolitikai vezetés várt a Magyar Olimpiai Bizottságtól, hogy végre 
megtörténtek azok a prioritásoknak a kiemelése, amelyektől azt várjuk, hogy a magyar sport 
az valóban ezt az utat fogja bejárni, amit a londoni olimpián, és az elkövetkező két olimpiai 
ciklusban is ilyen eredményes lesz. És természetesen másik két területet elhanyagolva mind a 
prioritások nyomán haladva, azt gondolom, hogy a többi négy területen is sikeresek lehetünk. 
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Egy fontos dolgot kiemelnék, hogy a sporttudomány ma Magyarországon sajnos egy szó 
a szótárban, és nagyon keveset foglalkozunk vele, pedig ha a londoni olimpiát vagy bármilyen 
más sportot figyelembe veszünk, akkor azt látom, hogy a sporttudomány olyan magas szintre 
került a világ élsportjában, ami nekünk humánerőforrásban Magyarországon jelen van. Hiszen 
látjuk a publikációkat, cikkeket, a tanulmányokat világszerte, viszont sajnos a gyakorlati 
alkalmazása nagyon-nagyon gyerekcipőben jár. Erről is szól az anyag, és szeretnénk ezzel is 
foglalkozni a jövőben. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: kérdezem a bizottság tagjait. (Jelzésre:) Parancsolj, képviselő úr, Varga László 

képviselő úr. 

Bizottsági hozzászólások 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Egy mondat, és azt hiszem, hogy 

egyébként zömmel a vitát lefolytattuk az előző napirendnél, tehát valóban egybefolyt a kettő. 
Nekem teljesen technikai, amit mondani szeretnék. Igazából a kérdések az anyag átolvasása 
után nagyon szélesen nem merültek föl, tehát nyilván le tudom vonni én is a 
következtetéseket. Nekem itt txt fájlban jött át az anyag, és elég nehezen áttekinthető. Azt 
tudom, hogy ilyen formabontó ez a megszólalás, de ha van ennek egy ilyen olvasható vagy 
megfelelő formája, annyira örülnék neki, mert nagyon nehezen tudtam. Meg hát gondolom, a 
társaimnak is. Nem tudom, mások is így kapták? (Közbeszólás: Igen.) (Fábián László átnyújt 
egy nyomtatott példányt.) Nagyon köszönöm. Tényleg nagyon köszönöm, úgyhogy nem 
húznám az időt. A többit meg tudom oldani saját hatáskörben.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. (Jelzésre:) Szalay képviselő úr. 
 
SZALAY FERENC (Fidesz): Ehhez kapcsolódva, amikor Borkai elnök úr négyszer 

mondja el, hogy a MOB a magyar sport parlamentje lesz, ez viszonylag jó, mert ismétlés a 
tudás anyja, de valóban nem baj, ha egy olyan anyag van, ahol ez nem így van. De nem ez a 
lényeg. 

Én az egyetemi sportnál kérdezném, hogy az Universiade kérdésével foglalkozik-e a 
MOB, vagy együtt a Magyar Egyetemi Sportszövetséggel. 

A másik a sportiskolák kérdése: az 53. oldalon egyesületi típusú, illetve közoktatási 
típusú sportiskoláknál, hogy milyen egyenes irányra gondolunk, mert ebből nem értettem 
pontosan, hogy hogyan lenne. És hát hogyha az anyagból lehet szemezgetni a KSI volt 
rendszerét, akkor nem-e az lenne a jó irány, hogy egy sportiskola valóban a sporttal 
foglalkozik. Merthogy ez van most, hogy az egyesületi típusú sportiskolák oktatással nem 
foglalkoznak, sporttal igen, a közoktatási meg oktatással igen, sporttal kevésbé. Ezt azért ki 
kéne valahogy szerintem egyenesíteni. Ami meg nagyon jó, hogy az anyag nagyon szépen 
tartalmazza, hogy az élsport, versenysport, utánpótlás-nevelés, diáksport, szabadidősport 
egységét, aki elolvassa, bár tényleg elég nehéz, az jobban látja benne, hogy komoly anyagról 
van szó, és hogy átgondolt anyagról van szó. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjai részéről még valaki? (Nincs jelzés.) 

Hogyha nem, akkor megadnám a szót válaszadásra. 
 
FÁBIÁN LÁSZLÓ (Magyar Olimpiai Bizottság): Köszönöm a szót, elnök úr. Elnézést 

kérünk, hogyha esetleg ilyen technikai probléma volt. Hoztam magammal pár kinyomtatott 
példányt, tehát hogyha valaki még ebből hasonló okok miatt nem tudott, akkor természetesen 
örömmel szétosztjuk. 

Universiade kérdése: értelemszerűen ez az anyag még nem tudott foglalkozni az 
Universiadevel, mint említettem, 2012. évben készült, de nagy vonalakban mindenféleképpen 
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a Magyar Olimpiai Bizottságnak is célja és szándéka az, hogy Magyarország ilyen értelemben 
nagy világesemények megrendezésére is képes legyen, illetve ezeket megpályázza. 

Az elmúlt hónapokban folyamatosan egyeztettünk az Magyar Egyetemi-Főiskolai 
Sportszövetséggel ebben a témában, és biztosítottuk róla a Sportszövetséget, hogy 
amennyiben ennek Magyarország tekintetében reális esélye van, hogy rendező legyen, akkor 
mindenféleképpen támogatjuk ezt az elképzelésüket, és ezt az irányt. Hozzátéve, hogy azért 
tudni kell az Universiaderól, 2019-es a terv, hogy ezt elérjük, hogy ez versenyzői, sportolói 
létszámában magasabb, mint mondjuk egy olimpiai verseny. Értelemszerűen ennek másik 
oldalán talán egy kicsit a megkötések könnyebbek, és könnyebben kezelhető akár mondjuk a 
biztonságtechnikának a kérdése vagy a különböző létesítmények színvonala. De úgy 
gondoljuk, hogy ezekkel a fellépéseinkkel együtt érdemes elgondolkodni abban, hogy 2019-
ben Budapest rendezhesse az Universiadet. A Nemzeti Sport Központokkal szintén hármas ez 
az egyeztetés. A szükséges fejlesztéseket a Nemzeti Sport Központ is látja és elképzelhetőnek 
tartja, hogy megoldható legyen abban az esetben, hogyha valóban pozitív a döntés.  

Ami jelen pillanatban kérdőjel, az említett nagy létszámú sportoló elhelyezése. 
Nevezzük úgy, hogy Universiade falu egy kicsit az olimpiai falura hajazva. Ebben is nagyon 
jó az elképzelés, hogy amennyiben megtalálja a Főváros vagy a kormány, hogy hol lehetne 
ennek a helye Budapesten, akkor később szociális lakások formájában abszolút hasznosítható 
is lenne az ilyen színvonalú építkezés. Ez mindenféleképpen minőségben elvárt mondjuk egy 
Universiadetól. 

Összefoglalva az Universiade a Magyar Olimpiai Bizottság részére fontos lehetőség, 
természetesen azzal, de gondolom, ehhez nemcsak a MOB-nak, hanem a leendő 
szervezőknek, kormánynak, Fővárosnak látni kell a részleteket, hogy mi ebben a feladat. 

Sportiskolai rendszer: a Magyar Olimpiai Bizottság 2012-ben vette át a Nemzeti 
Utánpótlás Központtól, illetve NUSI-tól, NUPI-tól, különböző néven elnevezett 
intézményrendszertől a sportiskolai rendszereknek az irányítását is. Ebben valóban az 
egyesületi és a közoktatási típusú sportiskolák vannak, amik valóban Szalay képviselő úrnak 
az értékelése alapján messze eltérnek egymástól. Pont a mai napon volt egyeztetés, mielőtt 
idejöhettünk volna, éppen a Magyar Olimpiai Bizottsággal, hogy a jövőben ezeknek a 
területeknek a hangsúlyosabb kezelése hogyan és miként történhetne a Magyar Olimpiai 
Bizottságon belül, illetve az előző napirendi pontban már említett sportágfejlesztési 
koncepcióknak vélhetően egyik lényeges eleme lesz az egyesületi típusú sportiskoláknak a 
fejlesztése és fejlődése. 

A másik irány egy kicsit a Magyar Olimpiai Bizottság számára olyan terület, amit 
nehezen tud áttekinteni, átlátni, illetve talán egy kicsit nehezen is illeszthető a sport profiljába. 
Mi úgy gondoljuk, és ezt is az államtitkársággal, a Sportállamtitkársággal, illetve az EMMI 
egyéb államtitkárságaival egyeztetjük, hogy inkább az oktatás területét érinti. És talán az az 
erőforrás, amit a Magyar Olimpiai Bizottság erre tud fordítani, nem biztos, hogy olyan 
számottevő, ami komolyan megjelenhetne fejlesztési szinten ezeknél az érintett iskoláknál, de 
valóban jelen pillanatban egy nyitott kérdés, és a Magyar Olimpiai Bizottság vélhetően az 
elkövetkezendő hetekben, hónapokban dönteni fog ennek az irányáról. 

Köszönöm szépen a szót. 
 
ELNÖK: Bizottság részéről kérdezem, még merül-e fel kérdés? (Jelzésre:) 

Parancsoljon, képviselő úr. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Lehet, hogy többen mosolyogni fognak, a másik 

bizottságon már megszokták, hogy ilyenkor mindig meg szoktam kérdezni, hogy mivel a 
Budapesti Sakk Szövetség elnöke vagyok, hogy a sakkal mi a helyzet, mert nem került be.  
(Elnök: Infrastrukturális kérdés.) Tehát sportfejlesztés tekintetében még egyszer mondom, 
folyamatosan érdeklődnek, hogy mi a helyzet, mert annak ellenére, hogy az igazolt 
versenyzőket tekintve biztos, hogy az első ötben benne vannak, persze lehet vitatkozni, hogy 
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nem fizikai sportág, itt egyáltalán milyen perspektíva van ezen a területen, kihasználom az 
alkalmat, hogy feltegyem ezt a kérdést. És ha nincsen, akkor jó lenne, ha lenne. 

 
ELNÖK: További kérdés? (Jelzésre:) Szalay Ferenc. Hozzászólás? (Szalay Ferenc: 

Most jön a válaszadás, most szóljak vagy utána?) Most szóljál, Ferikém, és utána… 
(Közbeszólás: Hallgass örökre.) (Derültség.) 

 
SZALAY FERENC (Fidesz): Nem, én csak az Universiadeval kapcsolatban mondanám, 

hogy valóban a bizottságnak is kell egy állásfoglalást tennie, nem tudom, mert azt kérik, hogy 
minél gyorsabban mondjunk A-t vagy B-t, mert pályázni most kéne nemsokára, ha jól tudom. 
(Fábián László: Március 31-ig volt a határidő.) Igen, tehát igazából itt lehet, hogy ki is 
csúsztunk, de így nem fogunk tudni továbbmenni benne, hiába gondolkodunk, hogyha egy 
kormányzati igen vagy nem nincsen hozzá. Ezt kéne végiggondolni, hogy hogyan és 
miképpen tegyük majd. 

 
ELNÖK: Akkor a sakkszövetséggel kapcsolatosan. Csak hozzáteszem képviselő úrnak, 

voltam edzőtáborban sakkozókkal még annak idején Dunavarsányban, együtt 
edzőtáboroztunk. (Szalay Ferenc: Nagyon erősek voltunk.) Komoly ellenfelek voltak. 
Bocsánat, megadom a szót, parancsoljon. 

Válaszok az elhangzottakra 
DR. BARTA CSABA (Magyar Olimpiai Bizottság): Huszárvágással akkor mi is 

szeretnénk reflektálni rá. Én azt gondolom, hogy a sakk mint sportág akár az utánpótlás 
programokban, akár a normatív támogatást figyelembe véve kiemelt támogatásban részesül 
olyan tekintetben, hogy vannak szövetségeink, akik mind az eredményességi, mindpedig a 
működési oldalt figyelembe véve jóval kevesebb támogatásban részesülnek a normatív alapú 
elosztásnál, mint a sakk. A jövőben is tervezzük az utánpótlás programok megtartásánál a 
Sakkszövetség dominanciáját, és szeretnénk, hogyha esetleg van rá lehetőségünk, akkor 
miniszterelnök úr által felterjesztett rendkívüli költségek terhében az államtitkársággal 
karöltve egy olyan zónát létrehozni, amely tulajdonképpen egy pufferként jelentkezhet a 
szövetségek számára, és ebből is gondoltunk arra, hogy a sakkszövetség valamilyen prioritást 
kapjon. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hogyha nincs több kérdés, akkor… 
 
FÁBIÁN LÁSZLÓ (Magyar Olimpiai Bizottság): Nem tudom, az Universiadera kell-e 

reagálnom?  
 
ELNÖK: Bocsánat. Parancsolj. 
 
FÁBIÁN LÁSZLÓ (Magyar Olimpiai Bizottság): Mint ahogy elég neveletlenül 

közbeszóltam Szalay úr beszéde közben, március 31-ig kellett fölvenni az Universiade 
szervezőknek a pályázati lapot. Én úgy tudom, hogy ez a Magyar Turizmus Zrt.-nek a 
támogatásával meg is történt, mert ehhez kellett egy befizetést is tenni. Meg kellett effektíve 
vásárolni a pályázati lapot. Én úgy tudom, hogy az elkövetkezendő heteknek, hónapoknak 
pont az a feladata, hogy a pályázat elkészítése mellett párhuzamosan elkészüljenek a 
megvalósíthatósági tervek, és amikor ezek a tervek láthatóak és értékelhetőek, akkor érdemes, 
vagy akkor lehetséges állásfoglalást tenni az ügyben. Én úgy gondolom, hogy talán ez az 
útvonal jó és járható. 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Ha nincs további hozzászóló, ezt a napirendi pontot is lezárom, megköszönöm 

a tevékeny részvételt, további szép napot kívánok mindenkinek, plenáris ülésen folytatjuk a 
munkát. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 48 perc) 
  

Dr. Bohács Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra 


