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Napirendi javaslat  
 

1. A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/12415. 
szám) 
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

2. Tájékoztató „Hová tart a paralimpiai mozgalom” címmel  
Előterjesztő:  
Gömöri Zsolt elnök, Magyar Paralimpiai Bizottság 

3. Tájékoztató a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) 
elnökségének megújulásáról  
Előterjesztő:  
Szabó László elnök, FODISZ 
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Az ülés résztvevői  
 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Bohács Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke 
 
Szilágyi György (Jobbik), a bizottság alelnöke 
Becsó Zsolt (Fidesz) 
Hadházy Sándor (Fidesz) 
Horváth Zoltán (Fidesz) 
Kovács Ferenc (Fidesz) 
Révész Máriusz (Fidesz) 
Bús Balázs (KDNP) 
Hoffman Pál (KDNP) 
Horváth András Tibor (MSZP) 
Zakó László (Jobbik) 
 

Helyettesítési megbízást adott 
 
Lasztovicza Jenő (Fidesz) dr. Bohács Zsoltnak (Fidesz) 
Dankó Béla (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz) 
Kovács Péter (Fidesz) Kovács Ferencnek (Fidesz) 
Kőszegi Zoltán (Fidesz) Bús Balázsnak (KDNP) 
Révész Máriusz (Fidesz) megérkezéséig Becsó Zsoltnak (Fidesz) 
Szalay Ferenc (Fidesz) Horváth Zoltánnak (Fidesz) 
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) Hoffman Pálnak (KDNP) 
Pál Béla (MSZP) Horváth András Tibornak (MSZP) 
  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Gömöri Zsolt, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke  
Szekeres Pál sportért felelős helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma) 
Szabó László, a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport 
Szövetségének elnöke  
 

Jelenlévők 
 

 Tóth László, Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége 
elnökségének tagja  
Toponáry Gábor, a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport 
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Szövetségének ügyvezető elnöke  
Dechert Áron, a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport 
Szövetségének fejlesztési igazgatója   
Joó Attila, a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetségének 
irodavezetője  
Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 37 perc) 
 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DR. BOHÁCS ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Üdvözlök mindenkit a bizottság ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes.  

Ismertetem a helyettesítéseket: Dankó Bélát Hadházy Sándor, Kovács Pétert Kovács 
Ferenc, Kőszegi Zoltánt Bús Balázs, Pál Bélát Horváth András, Lasztovicza Jenőt Bohács 
Zsolt, Tapolczai Gergelyt Hoffman Pál, Szalay Ferencet Horváth Zoltán, Révész Máriuszt 
pedig Becsó Zsolt helyettesíti a mai ülésen.  

Kérdezem, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
indítványa. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor szavazásra bocsátom. Aki egyetért a 
napirendi pontokkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm 
szépen. 

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú 
törvényjavaslathoz beérkezett, a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó 
módosító javaslatok megvitatása 

Az első napirendi pontunk a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 
T/12415. számú törvényjavaslathoz beérkezett kapcsolódó módosító javaslatok tárgyalása.  

Szokás szerint a kormány képviseletében megjelentektől egy bemutatkozást szeretnék 
kérni a jegyzőkönyv számára.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes vagyok a Nemzetgazdasági 
Minisztériumból.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az összefüggő pontokról együttes szavazás lesz. Az 

összefüggő pontokat előzetesen megküldtük, a kiegészítőajánlás-tervezet is tartalmazza 
ezeket.  

A kiegészítőajánlás-tervezet 678/1. pontjáról kérdezem a kormány álláspontját.  
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Előterjesztői álláspontot tudok mondani. Nem támogatott.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) 

Nem. Akkor szavazásra teszem fel. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Három. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítőajánlás-tervezet 846/19. pontjáról kérdezem a kormány álláspontját.  
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) 

Nem. Szavazás következik. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 
Az 1077/1. pontban szereplő módosító javaslatról kérdezem a kormány álláspontját.  
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KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Nem támogatott.  

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) 

Ha nem, akkor szavazás következik. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Három igen. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott.  

Az 1198/1. pontról kérdezem a kormány álláspontját.  
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) 

Ha nem, akkor szavazásra bocsátom. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. Egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítőajánlás-tervezet 1286/1. pontjáról kérdezem a kormány álláspontját.  
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) 

Ha nem, akkor szavazás következik. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Tartózkodott? (Szavazás.) Egy. Egyharmadot sem kapott.  

Az 1286/2. következik. Kérdezem a kormány álláspontját.  
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) 

Nem. Akkor szavazás következik. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás. (Zakó László: Egy 
megjegyzést szeretnék tenni!) Tessék! 

 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. A legutóbbi ülésen a csomagba foglalás elvi 

alapja párthovatartozás volt, viszont most sok olyan szavazás következik, amely egy és 
ugyanazon tételre tesz különböző mértékű javaslatot, a stadionelvonásra. Ha egyetért a 
bizottság, itt én javaslom, hogy a téma miatt az 1286/1-12. pontokról egyben is szavazhatunk.  

 
ELNÖK: Én támogatom. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e ez ellen valakinek 

kifogása, hogy ennek megfelelően ezekről egyben szavazzunk. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, 
akkor felteszem szavazásra. Ki az, aki támogatja, hogy egyben szavazzunk? (Szavazás.) 
Egyhangú. Köszönöm szépen.  

Akkor így teszem fel a következő kérdést. Az 1286/3-1286/12. pontokról kérdezem a 
kormány álláspontját.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Egyik sem támogatott.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) 

Ha nem, akkor felteszem szavazásra. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Ki az, aki nem 
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támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyharmadot 
sem kapott.  

Az 1354/1. pontról kérdezem a kormány álláspontját.  
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) 

Ha nem, akkor szavazás következik. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy igen. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő tartózkodás. 
Egyharmadot sem kapott.  

Az 1359/1. pont következik. Kérdezem a kormány álláspontját.  
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) 

Nem. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. Egyharmadot sem kapott.  

Az 1359/2. pontról kérdezem a kormány álláspontját.  
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) 

Nem. Akkor szavazás következik. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. Nem került támogatásra.  

Az 1586/4. előterjesztésről kérdezem a kormány álláspontját.  
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatott.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) 

Nem. Akkor szavazásra bocsátom. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Három. Egyharmadot sem kapott.  

Megköszönöm a részvételt.  
Folytatjuk a munkát. 

Tájékoztató „Hová tart a paralimpiai mozgalom” címmel 

Soron következik a „Hová tart a paralimpiai mozgalom” című tájékoztató. Köszöntöm 
az előterjesztő képviseletében. Egy bemutatkozást kérek a jegyzőkönyv számára.  

 
GÖMÖRI ZSOLT, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke: Gömöri Zsolt vagyok, a 

Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke. 
 
ELNÖK: Megkaptuk az írásos előterjesztést. Megadom a szót a kiegészítésre. 

Parancsoljon! 
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Gömöri Zsolt tájékoztatója 

GÖMÖRI ZSOLT, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Köszönöm szépen a lehetőséget. Amikor mi kértük, hogy egy tájékoztatást 
adhassunk, az elsősorban egy szakmai összefoglalásra korlátozó jelzés lett volna részünkről. 
Most már, látva a jövő évi költségvetési számokat, egy kicsit túlnyújtózkodnánk, és egy 
komoly segítségkérő megfogalmazással is jöttem.  

Az írásos anyagot azzal szeretném kiegészíteni, illetve összefoglalni, hogy egyrészt 
szerettem volna egy pár képet levetíteni és elsősorban a londoni eredményeket felidézni annak 
a tudatában is, hogy megnézzük azokat az érmeket, amelyeket Londonban sikerült szerezni. A 
mostani álláspontunk szerint nem lesz több ilyen lehetőségünk, és képkockákat nem fogunk 
tudni Rióból hozni, hiszen az elmúlt év nemzetközi tendenciája és a Magyar Paralimpiai 
Bizottság helyzete rendkívül komoly nemzetközi leszakadást eredményezett. Paralimpiai 
bajnokaink éppen hogy csak érmeket tudtak szerezni. A jelenlegi helyzetben értékelhető, hogy 
a nemzetközi mozgalom hihetetlen fejlődésen ment keresztül. Én ezúton is szeretném jelezni, 
hogy a sportnak a fogyatékosterülete az, amely a legdinamikusabban fejlődik, és ezzel a 
nemzetközi fejlődéssel lenne célszerű, ha lépést tudnánk tartani.  

Nagyon komoly problémáink vannak a sportegészségügyi háttérrel, ami nem 
megoldott. A sportolóink a hazai versenyrendszerben sportorvosi engedély és vizsgálat nélkül 
vesznek részt. Rendszeres az a nemzetközi versenyen előfordult, magyar sportolókkal történt 
állapot, hogy kórházban kötöttek ki. Éppen a legutóbbi montreali úszó-világbajnokságon az 
egyik úszónk került kórházba, és februárra kapott időpontot augusztusi eset után 
kivizsgálásra. A paralimpiai mozgalomban a versenyzőéletkor sokkal kiterjedtebb, 40 év 
fölött is aktív versenyzőkről beszélhetünk, ezért célszerű megemlítenem azt, hogy a 
sportegészségügy, sportorvoslás terén nagyobb odafigyelés szükséges, vagy legalábbis az 
alapok megteremtése.  

Nagyon fontos láttatnom azt, hogy az elmúlt tíz évben a nemzetközi mezőny olyan 
szinten fejlődött, hogy száz méter gyorsúszásban 9 másodperc, a magyar atléták nem tudják 
elérni azt a 200 vagy 400 méteres teljesítményt, amit két végtagamputált nemzetközi mezőny 
produkál. Sorolhatnám az egyéb eredményeket, aminek nemcsak a módszertan, nemcsak a 
szakemberek bevonása, hanem a sporttudomány és a segédeszközipar megjelenése is hátteret 
szolgáltat. Jelen pillanatban nem tudunk ezzel lépést tartani.  

Nagyon fontos momentum volt a londoni kiértékelés után a jutalmazás. Az elmúlt 
ciklusban, Peking és London között a Magyar Paralimpiai Bizottság hangsúlyt fektetett arra, 
hogy a jutalom és a felkészülés aránya ne a jutalmazás torzóját hozza, hanem a felkészülést 
adja azonos elven. Ennek megfelelően a mozgalom egy önmérsékelt javaslattal élve 
differenciált jutalmazást kért, bízva abban, hogy a felkészülés kisimul.  

Szeretném arról is tájékoztatni a képviselő urakat, hogy 2012-ben 333 millió forint 
fölötti állami támogatást diszponálhatott a Magyar Paralimpiai Bizottság. A mostani 
költségvetésben az egész fogyatékossportra 327 millió forint van tervezve. Ez olyan mértékű 
megvonás a területnek, amit a más ágakon beérkező sportágfejlesztési 100-150 millió forint 
nem tud kiigazítani. Úgy gondolom, hogy az a szakmai, sportszervezeti fejlődés, a 
jelentkezett igények, hiszen a lakosságnak a 9 százaléka fogyatékkal él, ennek a felét lehetne 
a sport felé megszólítani, nem tudja betölteni a jelenlegi helyzetben a lehetőségét. A mostani 
eredmények ismeretében, hiszen ebben az évben 58 nemzetközi eseményre szerveztük 
magyar sportolóknak a kiutazását, tagszervezeti állományunk a 11 sportágból 24-re 
növekedett négy év alatt, nemzetközi szerepvállalásainkban meghatározott pozíciókat sikerült 
elérnünk nemzetközi színtéren, ez az elmúlt négy év nagyon komoly, megfeszített szakmai 
munkájának az eredménye.  

A tájékoztatómat azzal szeretném zárni, hogy kérem a segítséget nemcsak a 
paralimpiai mozgalom, hanem az egész fogyatékossport részére, hiszen ebből tudunk 
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élversenyzőket meríteni. A jelenlegi helyzet katasztrofális, Pekingben 33 sportolóval, 
Londonban 33 sportolóval vettünk részt, igaz, hogy ott már új sérülésspecifikum is megjelent, 
tehát nemcsak mozgássérült, látássérült, hanem értelmi fogyatékos sportolókkal kiegészülve 
33 sportoló jutott ki. A mostani helyzetben - jövőre kezdődik a kvalifikációs versenysorozatok 
többsége - látnunk kell, hogy nemzetközi szinten, ha itt tartunk, akkor a csapatnak körülbelül 
a fele fog tudni kijutni Rióba, és az eredményeink pedig olyan szinten szerények lesznek, 
hogy egy-két éremnek már örülni tudunk. 

A Magyar Paralimpiai Bizottság mint a fogyatékos sport zászlóshajója, joggal 
mondhatjuk, hogy nemzetközi szinten is és hazai szinten is mi vagyunk abban a fókuszban, 
ahol a figyelmet jobban fel tudjuk hívni erre. Szeretném ezt az alkalmat most erre 
megragadni, és szeretném kérni, hogy egy új támogatási rend átgondolásával pozicionáljuk 
újra az egész fogyatékossportot. Az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket elkezdtük, azok 
folyamatban vannak, és az én beszámolómat követően pedig a FODISZ is ad majd egy 
tájékoztatást, mint stratégiai partnerünk az ő helyzetük is számunkra nagyon fontos.  

Köszönöm a figyelmet és a lehetőséget. Várom a kérdéseiket.  
 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen a beszámolót. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy az 
elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzáfűznivalója. (Jelzésre:) 
Parancsoljon! 

 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Csak egy rövid kommentárt szeretnék az elhangzottakhoz 

fűzni. Most mindenki szembesülhetett, aki az elnök urat végighallgatta, a kormányzat sporttal 
kapcsolatos kirakatpolitikájával. Van a futballvonal, a stadionépítés-vonal, és van ez a vonal. 
Én csak gondolatébresztőként annyit szeretnék mondani, hogy az élet egyéb területén is tetten 
érhető ez a kettősség a mostani kormányzás alatt, hogy amit jól el lehet adni a külvilág felé, 
arra nemcsak pénz van, hanem annak még van - divatos szóval élve - kommunikációja is, az 
árnyoldalra pedig kevesebb figyelem és pénz jut. Az illetékesek ezen gondolkodjanak el.  

Köszönöm. (Horváth András jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Horváth András képviselő úr! 
 
HORVÁTH ANDRÁS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Kapcsolódnék Zakó 

képviselőtársamhoz. Azt gondolom, hogy a londoni paralimpiai szereplés nagyon fontos az 
akkori siker propagandájának a magyar sporthoz, de én azt gondolom és meggyőződésem, 
hogy továbbra is a paralimpiai mozgalmat ugyanúgy kellene támogatnunk, mint az előző 
években, hiszen ezeknek a fogyatékos embereknek ez az életüket jelenti.  

Én azt hiszem, hogy a társadalom nem engedheti meg magának, hogy ezekről az 
emberekről lemondjon. Szeretném javasolni, hogy ha van rá mód és lehetőség, akkor a 
bizottság egy kapcsolódó módosító indítványban segítse a paralimpiai mozgalmat.  

Köszönöm szépen. (Szilágyi György megérkezik.) 
 
ELNÖK: Van-e valakinek még kérdése? (Jelzésre:) Parancsoljon! 
 
HORVÁTH ZOLTÁN (Fidesz): Zakó képviselőtársam felvetésére szeretnék reagálni. 

Ő azt mondta, hogy van a labdarúgás és a stadionfejlesztés az egyik oldalon mint egyfajta 
kirakatkoncepció, és van mellette az árnyoldal.  

Én azt gondolom, hogy ezt vissza kell utasítanunk, főleg azoknak a képviselőknek, 
akik ebben a bizottságban tudniuk kell, hogy van a 16 látványcsapatsportág, tudniuk kell, 
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hogy az nem egyenlő a labdarúgással, tudniuk kell, hogy milyen típusú források vannak. 
Megkülönböztetjük a TAO-forrásokat, amelyeket a gazdaság szereplői csatornáznak be 
azoknál a sportegyesületeknél, szövetségeknél, amelyeket ők fontosnak tartanak, és 
természetesen vannak azok a kiemelt infrastruktúraberuházások, amelyeket össze lehet mosni. 
Több évre elhúzódó kötelezettségvállalásokat egy évre össze lehet mosni, és azt lehet 
mondani, hogy többet költünk erre, mint bármilyen egyéb területre. Azt gondolom, hogy 
pontosan nekünk, akik a bizottság ülésein megkapjuk a megfelelő információkat, ezt vissza 
kell utasítanunk.  

Természetesen amikor a fogyatékkal élő emberek ilyen típusú tevékenységéről 
beszélünk, az én megítélésem szerint is nagyon fontos a mindennapi életükben a sport, 
azonban amikor költségvetési forrást tekintjük, akkor arról ne feledkezzünk meg, hogy ez 
nem egy olimpiai esztendő, tehát ne ezzel az évvel hasonlítsuk össze. Érdemes egy olyan 
költségvetési évet megnézni, ami a felkészülés éve és nem a versenyeztetés éve. Nem 
ismerem a költségvetésnek az ilyen típusú mozgásterét, de az biztos, hogy ez a típusú 
tevékenység, ennek a megőrzése és a támogatása fontos. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Van-e még valakinek hozzáfűznivalója? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor 

parancsoljon! 
 

Gömöri Zsolt válaszai 

GÖMÖRI ZSOLT, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke: Köszönöm. Azért kértem 
még szót, mert a felvetett gondolatokra mindenképpen szükséges reagálnom.  

Egyrészt a tájékoztatómat kimondottan sportszakmai szempontok alapján kívántam 
felvetni. El kell mondanom, hogy TAO-pénzben ugyan nem részesül a fogyatékossport 
közvetlenül, és a lecsapódó része elenyésző, öt látványsport részesülhet TAO-pénzben az 
integráció során, a csörgőlabda sportágunkat a kézilabda szövetség nagyon jó kézben tartja, és 
ezáltal az utánpótlás területén pár millió forinttal tehermentesíti a mi feladatunkat. Tehát a 
látványsportokból mégiscsak van valami szegmens, amiben érzékelhető. 

A sportágfejlesztésben körülbelül, nem ismerem teljes mértékben az összes leadott 16 
sportág-fejlesztési anyagot, de 130-150 millió forint pluszforrást jelent az egész 
fogyatékossport lehetőségére. Ha a terület tényleges igényét, ami 740 millió lenne, ezzel a 
150 millió forinttal kiegészítik, az fejlődő pálya, vagy annak csökkentetten pedig az alapvető 
feltételeket lehet biztosítani, de a sportági szakszövetségek ilyen irányú megmozdítása nagyon 
jó és hasznos a terület részére.  

Én a segítséget nem politikai oldalról szeretném kérni, hanem sportszakmai oldalról. 
Az látszik, hogy ez a terület fejlődik, nagyobbak az igények, nagyobbak a szükségletek, és ha 
ehhez megkapjuk a képviselő urak támogatását, akkor a megoldás is meglesz.  

Valóban nem olimpiai év van, téli olimpiai év van. Aki a szakmát ismeri, tudja, hogy a 
téli olimpia költségei az előző évben generálódnak. A múltkori tájékoztatómnál is 
kihangsúlyoztam, nem érkezett a Magyar Paralimpiai Bizottsághoz a februári-márciusi téli 
paralimpiával kapcsolatos költségvetési tétel, ezt jelen pillanatban nekünk ki kell 
gazdálkodnunk. Ezek a jövő évi költségvetési soron jelennek meg. Úgy gondolom, hogy ezt 
majd a későbbiekben helyre kell tenni. 

A másik, ami nagyon fontos: az olimpia és a paralimpia négyévenként - a nyáriról 
beszélek -, egyébként kétévenként megrendezésre kerülő, kimagasló sportesemény. Az egyik 
a világ legnagyobb, a másik a világ második legnagyobb sporteseménye. Viszont ahhoz a 
felkészülést és az utat meg kell tudnunk alapozni. A költségvetési igény nem akkor a 
legnagyobb, amikor olimpiai vagy paralimpiai év van, hanem akkor, amikor több száz 
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sportolónak a felkészülését kell elősegíteni, nemzetközi versenyeken kell versenyeztetni, hogy 
kvalifikálódjon az a szűk elit, amelyet adott esetben büszkén tudunk versenyeztetni, és 
remélhetőleg az eredményeiket büszkén valljuk mindannyiunkénak. Tehát amikor egy 
kvalifikációs folyamat elindul, fontos a költségvetési igénye, hiszen nem egy, hanem másik 
72 nemzetközi versenyre kell több sportolót meríteni.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Szekeres Pál, parancsoljon! 
 

Szekeres Pál hozzászólása 

SZEKERES PÁL sportért felelős helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ritkán szoktam Gömöri Zsolttal a 
bizottsági plénum előtt vitatkozni. Még ha a zömével egyet is értek, azért néhány dologhoz 
mindenképpen szerettem volna hozzászólni.  

A TAO-val kapcsolatban azt a kiegészítést szeretném tenni, hogy a TAO rendszere 
sportági szakszövetségekre épül, nem pedig kvázi ernyőszervezetekre, a Magyar Olimpiai 
Bizottság kivételével, amely viszont az egyetlen köztestület, azonban a TAO-ból, az a nagyon 
jó hírem van, hogy a Magyar Kosárlabdázók Szövetsége azoknak a sportegyesületeknek, 
amelyek felvállalják a kerekesszékes kosárlabdát, egységesen 15 millió forint támogatást 
nyújt. Ezt Szalay elnök úr tájékoztatása alapján tudom elmondani. Illetve van olyan egyesület, 
ahol tudom, hogy konkrétan már ez a program be is indult, továbbá vannak olyan egyesületek, 
ahol az akadálymentesítés és egyéb más projekt kapcsán egy létesítménykorszerűsítés is meg 
tudott valósulni. 

A másik kérdés, amit az elnök úr említett, a sportágfejlesztési pénz a 16 sportágra 
vonatkozólag. Azt ne felejtsük el, hogy az a 135 millió forintos támogatás, amit az elnök úr 
említett, egy féléves támogatás, hiszen amikor a kormány jóváhagyta ezt a programot, akkor 
eltelt egy fél év, tehát az nem a 15 milliárdos. Az volt az a hívószám, amiről beszéltünk, ez 
egy alacsonyabb összegnek a része, tehát ha ezt megszorozzuk kettővel, akkor az egy jelentős 
összeg. Nyilvánvaló, hogy annak az összegnek a jól koordinált felhasználásában, úgy 
gondolom, nagyon komoly szerepe van a Magyar Paralimpiai Bizottságnak. A 16 sportági 
szakszövetségnél eltérő módon van kezelve strukturálisan is meg szakmailag is a 
fogyatékosok sportja. Ebben mindenképpen az elnök úréknak komoly szakmai és 
koordinációs feladatuk van.  

Illetve amit még szeretnék jelezni, az az, hogy a sporttörvény a Magyar Olimpiai 
Bizottságot hozza helyzetbe a költségvetési javaslattétel jogával, illetve utána a Magyar 
Olimpiai Bizottság dönt arról, hogy hogyan használja fel ezeket a forrásokat. Vannak a MOB-
költségvetésben - vagy legalábbis korábban voltak - integrált meg szegregált sorok. Tehát itt 
az okozhat esetleg feladatot, vagy ha nem úgy alakul, ahogy esetleg a Magyar Paralimpiai 
Bizottság gondolja, akkor problémát, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság máshogy 
pozicionálja az MPB-nek a szakmai feladatait, de ha ilyen probléma volt a múltban vagy akár 
a közelmúltban, akkor volt arra mód, hogy a magyar paralimpiai mozgalom vagy bármelyik 
szervezet kapjon kiegészítő támogatást. Egy 50 millió forintos kiegészítő támogatást kaptak 
rendkívüli kormányzati intézkedések sorról, illetve szintén a fogyatékosok sportja 
rendszeréből a speciális világjátékokra való részvételre egy közel 20 millió forintos 
támogatást kaptak. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy jóval több forrást elbírna a 
rendszer, mert drágábban tud üzemelni a fogyatékosok sportja, mint az épeké, speciális 
eszközök vannak, és ezek a speciális eszközök gyakorlatilag nagyon be tudják határolni azt, 
hogy milyen eredményeket lehet elérni. Ebben nyilvánvalóan van egy olyan specifikum, amit 
figyelembe kell venni. Mi a lehetőségeinkhez mérten igyekszünk támogatni a sport ezen 
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területét is, de vannak olyan sorok és vannak olyan támogatások, amelyekkel kapcsolatban, 
átnézve a költségvetést, elsőre nem látjuk, hogy abban van fogyatékosok sportja is. Tehát az 
előbb említett labdarúgásnál is vannak olyan stadionok, amelyek nem voltak 
akadálymentesek, és most válnak azzá, vannak olyan stadionok, ahol az értelmi fogyatékos 
vagy a hallássérült labdarúgók is játszanak mérkőzéseket. Tehát nem akarom azt a nagyon 
gyenge poént elsütni, hogy minden mindennel összefügg, de ahogy a sportág-ingegráció 
tanúsítja, meg a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a sportági szakszövetségek benne vannak 
a rendszerében, ugyanúgy az egyesületi szinten is van integráció. Tehát ha megnézzük, hogy 
milyen egyesületekben sportolnak a paralimpiások, akkor a kiemelt egyesületek vagy a 
kiemelt egyesületeket támogató műhelytámogatások is áttételesen le tudnak csapódni ezen a 
területen. Abban pedig, hogy ez hatékony legyen, úgy gondolom, az MPB-nek kell hogy 
legyen szerepe, és helyzetbe kell hozni az MPB-t.  

Köszönöm szépen a lehetőséget. (Szilágyi György jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Köszönöm. Tessék! 
 

További hozzászólások 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. Ha 
már itt szóba került a különböző támogatási formák és források lehetősége, akkor én azért fel 
szeretném hívni a figyelmét mindenkinek arra, bár a képviselőtársam most kiment, és ő 
feszegette ezt a témát elsődlegesen, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom támogatta a 
kormánynak azon törekvését, amikor azt mondták, hogy egycsatornás támogatási rendszert 
kívánnak bevezetni a sportban. Még úgy is támogattuk, hogy a Magyar Olimpiai Bizottságot, 
úgy, ahogy van, teljes mértékben, azt lehet mondani, a Fidesz-KDNP-többség hatása alá 
vonták. De megkérdezném, hogy vajon mennyire egycsatornás az a támogatási rendszer jelen 
pillanatban, ahol bejött egyszer zavaró körülményként egy kicsit a TAO-támogatás, ahol a 
miniszterelnök úr saját hatáskörben az előző évben is, és gondolom, majd a következő 
időszakban is így lesz, 16 nem olimpiai sportágat saját hatáskörben finanszíroz vagy nyújt 
nekik támogatást, vagy ahol a miniszterelnök úr hétvégi kijelentése alapján belefér a 
támogatási rendszerbe, mert én ezt is támogatási rendszernek veszem, hogy hat budapesti 
egyesületnek átvállalja a teljes adósságállományát, és bejelenti, hogy az MTK-nál milyen 
fejlesztéseket fognak eszközölni, és hogy évente 300 millió forinttal támogatni fogják.  

Tehát eléggé kaotikusnak tűnik most már lassan ez a finanszírozási rendszer, főleg 
figyelembe véve az itt felvetett problémákat. Amikor problémát jelenthet egy téli olimpiára 
való felkészülés, vagy amikor forráshiány jelentkezhet egy téli olimpiára való felkészülésnél, 
akkor ismételten megkérdőjeleződik az, hogy olyan egyesületeknél, ahol valószínűleg 
felelőtlen gazdálkodás hatására komoly tartozások alakultak ki, a magyar kormánynak miért 
kell átvállalni ezeket a tartozásokat, úgy ráadásul, hogy bár ebben a bizottságban ülök, de nem 
tudom, hogy milyen összegről beszélünk, de ezt még a kormány sem tudta vagy a felelős 
politikusok sem tudták megmondani tegnap újságírói kérdésre, hogy ennek a hat egyesületnek 
egyáltalán mekkora az a tartozása, amit most bejelentettek, hogy át fogják vállalni és ki fogják 
helyettük fizetni. Kívántak-e ebben az ügyben bármilyen olyan feltételeket szabni, amelyek 
nem azt eredményezik, hogy két év múlva ismételten óriási tartozásokat át kell vállalniuk? Ha 
egy magáncégnél történik ilyen felelőtlen gazdálkodás, az büntetőjogi kategória. Itt jelen 
pillanatban ennek semmiféle ilyen jele nincs, és én úgy érzem, hogy ez elég furcsa. 
Hozzáteszem ráadásul, hogy a hírek szerint, hiszen nem tudhatjuk, még mindig nem jött erről 
se semmiféle információ, a megnevezett hat egyesület között érzek némi csúsztatási 
lehetőséget, hiszen mindenki a KH FC-ről beszél, tehát a Kispest-Honvéd Futball Clubról, 
ami nem egyesület, hanem egy… 
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ELNÖK: Képviselő úr, a fogyatékosok a téma… 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik), a bizottság alelnöke: Így van, tudom, hogy a 

fogyatékosokról van szó, csak ez kapcsolódik ahhoz, hogy ha erre ennyi pénzt tudunk egyik 
pillanatról a másikra biztosítani, akkor vajon miért nem tudunk biztosítani a téli olimpiára 
való felkészülésre megfelelő összeget. Egyébként nemcsak új keletű téma, és nemcsak a téli 
olimpiáról kell beszélni, én pontosan tudom, Gömöri úr esetleg ezt alá is tudja támasztani, 
hogy már a nyári olimpiai felkészülés sem zajlott teljes mértékben zökkenőmentesen a 
Paralimpiai Bizottságnál, hiszen az utazás előtt nagyon rövid idővel még nem volt például 
arra pénz, hogy megvegyék a repülőjegyeket, és biztosítva legyen az, hogy kiutazzanak. Tehát 
ha mindig ilyen problémák adódnak, akkor miért nem tudunk erre a részre forrásokat 
biztosítani akkor, amikor a másik oldalon pedig - és itt jöttek az egyesületek - súlyos pénzeket 
adunk olyan egyesületeknek, amelyek felelőtlenül gazdálkodnak? Még egyszer mondom, 
lehet, hogy ha egy Kispest-Honvéd FC-ről van szó, és nem a BHSE-ről, a Budapesti Honvéd 
Sportegyesületről, mert ha róla van szó, akkor az egy egyesület, a Kispest-Honvéd FC-t pedig 
nevezhetjük nyugodtan magáncégnek; kérdés, hogy kinek az adósságát fogják átvállalni. 
(Révész Máriusz megérkezik.) 

Én csak azt szeretném kifejezni, hogy ha ilyen pénzeket tudunk adni felelőtlenül 
gazdálkodó sportegyesületeknek, akkor szerintem kellene arra forrást találni, hogy ne 
legyenek ilyen problémák, vagy egy ilyen beszámolónál, amikor a bizottság elé kerül a 
Paralimpiai Bizottságnak egy ilyen beszámolója, akkor ne halljunk arról, hogy esetleg ott 
forráshiány van, hanem minden lehetőséget adjunk meg arra, hogy ezek a sportolók 
felkészülhessenek az ilyen világversenyekre.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván még valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 

Parancsoljon! 
 

Szekeres Pál válaszai 

SZEKERES PÁL sportért felelős helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Tisztelt Alelnök Úr! Mivel ezek kérdések, akkor válaszolnék rájuk. Én négy 
kérdést írtam fel.  

Az egyik az, hogy a támogatások gyorsabban érjenek oda. Ezzel kapcsolatban 
dolgozunk egy olyan, miniszteri rendelettől felfelé minden jogszabályt érintő módosításon, 
hogy a támogatások gyorsabban érjenek oda. Abszolút problémát tud okozni bármilyen 
ágazatnál, ha lassan érnek oda a támogatások, és nem minden esetben lehet ezt megoldani, de 
hála Istennek, a Magyar Olimpiai Bizottságnak volt likvid tőkéje, hogy a tagszervezeteinek 
tudjon költségtámogatást nyújtani egy előleg formájában, de nyilvánvalóan mi akkor 
dolgozunk jól, ha a támogatást gyorsan tudjuk odaadni. Nem véletlen a magyar közmondás, 
hogy kétszer ad, ki gyorsan ad.  

Az egycsatornás rendszerrel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy azt a két külön 
támogatást, amit én megemlítettem, a Magyar Olimpiai Bizottsággal közösen, a Magyar 
Olimpiai Bizottsággal szerződve juttattuk oda a szervezeteknek, és értelmezésem szerint az 
egycsatornás rendszer azt jelenti, hogy egy adott célt egy adott szervezeten keresztül lehet 
támogatni. Tehát ha például ezt tágabb körben nézzük, akkor nyilvánvaló, hogy egy szponzor 
úgy ad támogatást egy sportszervezetnek, ahogy akar, és ugyanezt megteheti egy 
önkormányzat is. Tehát nyilvánvalóan az egycsatornás rendszer arra vonatkozik, hogy ha van 
egy sportegyesület, akkor pontosan tudja, hogy a sportszakmai programjait a Magyar 
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Olimpiai Bizottságon keresztül tudja működtetni, még akár a „Fogyit” is, hiszen a Magyar 
Olimpiai Bizottság része az összes fogyatékossport-szervezetet tömörítő fogyatékosok 
sportjáért felelős tagozat. Tehát én úgy gondolom, hogy az egycsatornás rendszer működik. 
Nyilvánvaló, hogy ha van vis maior helyzet, az mindig egy másik történet, de normál esetben 
azt mondom, hogy működik. Tehát amikor kapott a Kajak-Kenu Szövetség egy közvetlen 
támogatást az árvíz kapcsán, hiszen nagyon sok csónakházat elmosott a sajnálatos árvíz, az 
egy másik helyzet volt. A kiemelt egyesületek támogatása egy világos helyzet, tehát ott a hat 
fővárosi egyesület kap - nem pedig a labdarúgó kft.-k - támogatást, tehát a Budapesti Honvéd 
Sportegyesületről beszélünk, az UTE-ról beszélünk, a BVSC-ről beszélünk, az MTK-ról 
beszélünk ezekben az esetekben, illetve még a Vasasról és a Ferencvárosról. A Ferencváros 
helyzete egy kicsit speciális ebben egyébként.  

A kiemelt egyesületi támogatásról szóló kormányrendelet, a határozatnak a szakmai 
része kétfelé osztható. Az egyik egy feladatkiosztó, tehát hogy vizsgáljuk meg, milyen 
adóssága van ezeknek a sportegyesületeknek, mérjük fel, hogy milyen létesítményfejlesztési 
igényeik vannak, és ezt egy egységes keretben kezeljük a sportági szakszövetségekkel, illetve 
a sportágfejlesztési programmal. A másik pedig a működési támogatás, ahol már 
lenyilatkozott számok vannak, ezt nyilvánvalóan az alelnök úr is tudja. A most aláírt 
szerződésben az MTK-val már egy konkrét szerződés történt, tehát 300 millió forintos 
működési támogatást kap az MTK, amely egyébként korábban egyesült a BSE-vel, de a BSE-
nek sincs labdarúgó szakosztálya, az is egy ilyen értelemben vett vegytiszta sportegyesület.  

Ezek voltak a kérdések, ha jól írtam fel őket.  
Köszönöm szépen.  
 

Tájékoztató a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége 
(FODISZ) elnökségének megújulásáról 

ELNÖK: Én is köszönöm szépen. A napirendi pont tárgyalását akkor lezárom, és 
következik a harmadik napirendi pont.  

Köszönöm szépen a beszámolót. (Gömöri Zsolt: Köszönjük szépen!) 
Soron következik a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége 

elnökségének megújításáról szóló tájékoztató.  
Köszöntöm az előterjesztő képviselőjét. Kérem, foglaljon helyet a mikrofonnál. Egy 

bemutatkozást szeretnék kérni a jegyzőkönyv számára.  
 
SZABÓ LÁSZLÓ, a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetségének 

elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen. Szabó László vagyok, a 
FODISZ elnöke, és ha megengedik, gyorsan a munkatársaimat hadd mutassam be: Tóth 
László, az elnökségünk tagja, Toponáry Gábor, a FODISZ ügyvezető elnöke, Dechert Áron, a 
FODISZ fejlesztési igazgatója és Joó Attila, a FODISZ irodavezetője.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az anyagot megkaptuk, és akkor átadom a szót a szóbeli 

kiegészítés lehetőségére.  
 

Szabó László szóbeli kiegészítése 

SZABÓ LÁSZLÓ, a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetségének 
elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Alelnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a lehetőséget, 
hogy a nagyjából fél évvel ezelőtt lezajlott tisztújítás kapcsán bemutathatom a szervezet 
munkáját, illetve beszélhetek néhány szót arról, hogy a fogyatékos diákok sportolását, 
szabadidő-sportolását, közösségi munkáját hogyan kívánja a szövetségünk támogatni. Önök 
előtt van az a prezentáció, amely mentén szeretnék végighaladni. 
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Az első dián hadd mutassam be önöknek Barbarát. Barbara 12 éves, enyhén értelmi 
fogyatékos, a Parkinson-kórnak egy speciális esetével küzd, 18 kiló, a szülei elhagyták, 
nevelőotthonban él valahol Pécs mellett, és ezt az érmet, ami a nyakában van, a nyáron kapta, 
amikor a Baranya megyei szövetségünk egy sporttábort szervezett, és ennek a 
bocsaversenyében Barbarának sikerült kétszer majdnem úgy elgurítania a golyót, hogy 
eltalálta vele a célt. Azért szerettem volna vele kezdeni ezt a prezentációt, mert azt szeretném 
érzékeltetni ezzel, hogy kik azok a diákok, kik azok a fiatalok, akiknek a sportolását, a 
közösségi élményét szeretné a mi szövetségünk megteremteni, kik azok, akiknek az 
élethelyzete úgy alakult, akár a testi fogyatékosságuk, akár a szociális helyzetük, akár az 
értelmi állapotuk okán, hogy a segítségünkre, támogatásunkra szorulnak.  

Azért örülök, hogy itt van Szekeres államtitkár úr, mert az ő személyes munkája volt 
abban a kétezres évek elején, hogy a fogyatékos-diáksportnak elindult egy szervezeti 
építkezési rendszere. 2000 volt az első év, amikor a fogyatékos-diákolimpiát megszervezték, 
aztán 2008-ig ez épült, és 2008-ban jött létre a FODISZ, amelynek az elmúlt öt évben 
kialakult a megyei szervezetrendszere, mind a 19 megyében és Budapesten is van megyei 
szervezetünk, amelyek működtetik a sportversenyeinket, a sportrendszerünket. Ez a rendszer a 
magyarországi köznevelési intézményekben tanuló mintegy 80 ezer fogyatékos diák számára 
- az integrált és szegregált oktatási intézményekben összességében tanulnak ennyien, mi 
döntően az integrált intézményekben lévőket érjük el - kíván támogatási és versenyeztetési 
lehetőségeket biztosítani.  

A 80 ezer diákból a FODISZ körülbelül 8 ezret tud megmozgatni jelen pillanatban. 
Nagyjából a 10 százalékát érjük el a diákoknak. Nyilvánvalóan nem lehet más az első számú 
célunk, mint hogy minél több legyen ezeknek a diákoknak a száma, ezért aztán az egyik 
legfontosabb projektünk éppen Tóth László elnökségi tagunk vezetésével egy olyan 
rendszernek a kialakítása, ahol pontosan látjuk azt, hogy az egyes intézményekben szerte az 
országban, ahol egyáltalán vannak fogyatékos diákok, hányan vannak, hogyan érjük el őket, 
milyen infrastrukturális lehetőségek állnak a rendelkezésükre, a testnevelő tanárok hogyan 
viszonyulnak hozzájuk, támogatást honnan tudnak kapni, pályázati lehetőségeik honnan 
vannak, tehát egyáltalán legyen egy térképünk arról, hogy a fogyatékos diákok hol vannak az 
országban, hogyan lehet megszólítani őket.  

200 sportszakemberünk vesz részt a versenyeztetésben, testnevelő tanárok döntően, 
olyan elhivatott szakemberek, akik nem ijednek meg attól, ha egy olyan diákkal találkoznak 
testnevelésórán, akinek hiányzik a kézfeje vagy hallássérült vagy látássérült, és nem azt teszik 
vele, amit talán - sajnos ezt kell mondanom - a testnevelő tanárok egy része tesz, hogy leülteti 
a padra, hogy jól van, akkor te üldögéljél ott, amíg a többiekkel sportolunk, ez mondjuk még a 
jobbik eset, mert a rosszabbik esetben inkább kiküldi, hogy valahol a folyosón töltse el az 
idejét, hanem bevonja őt valamilyen módon a sportmunkába, és aztán persze segít neki abban, 
hogy részt vegyen a sportversenyrendszerben is.  

150 versenyt bonyolítunk le egy évben, egy felmenő rendszerű diákolimpiai 
versenyrendszerben. Azért is örülök, hogy itt van Balogh Gábor elnök úr is, mert nekünk sok 
tekintetben példa az a munka, amely a Diáksport Szövetségben zajlik, az az alulról építkező, 
egymásra építkező rendszer, amely a Diáksport Szövetségben az elmúlt időszakban kialakult - 
nyilván itt évtizedekről beszélünk -, a fogyatékos diákok körében is egy példaadó 
versenyrendszer. 300 szabadidősport-eseményünk van összesen 50 helyszínen, az ország 50 
településén bonyolítjuk ezeket a versenyeket, 9 sportágban versenyeznek a diákjaink. 

Elnézést, hogy az előző napirendi pontnak csak nagyjából a felénél értem ide, de 
hallottam, hogy Gömöri elnök úr tájékoztatásával kapcsolatosan a fogyatékossport 
költségvetési kérdése is idekerült, egy kicsit én is ide kell hogy keverjem. 

A 2013. évben a FODISZ összköltségvetése meghaladta a 82 millió forintot, ehhez 
jöttek még esetleg pályázati támogatások, illetve a piacról szerzett pénzek. Én nem azért 
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jöttem a bizottság elé és köszönöm meg a lehetőséget, hogy beszélhetek, hogy pénzért 
kuncsorogjak, mert azt gondolom, hogy végtére is meg kell hogy valósuljon az a helyzet, 
szerintem mindenki ebben érdekelt, az Olimpiai Bizottság is, az államtitkárság is, a 
sportbizottság is, és minden sportszereplő abban érdekelt, hogy a fogyatékossportra 2014-ben 
se jusson kevesebb pénz, mint 2013-ban, legalábbis kevesebb semmiképpen ne jusson.  

Én abban bízom, hogy azok a tárgyalások, amelyek a fogyatékosszervezetek, a 
sportszervezetek, a MOB és az EMMI között zajlanak a költségvetés kérdésében, eredményre 
fognak vezetni, és nem kell azzal a helyzettel szembesülnünk a költségvetés elfogadásakor, 
hogy olyan pénzügyi helyzetbe kerülnek a fogyatékossport-szervezetek, amely lehetetlenné 
teszi, hogy a programjaikat végrehajtsák. 

A tisztújítás során három fontos célt tűztünk ki, nyilván sok minden más mellett.  
Az egyik a nagyobb nyilvánosság elérése a fogyatékkal élő diákok sportjában. 

Rengeteg olyan akciónk van, a diák végén láthatják, amelyek az elmúlt időszakban fel 
kívánták hívni a figyelmet a fogyatékos diákok sportolására. A Spar-maratonon, amelyen több 
mint 20 ezren indulnak el, egy olyan betétprogramot szerveztünk, ahol 80 mozgássérült, 
látássérült, hallássérült és értelmi fogyatékos diákot toboroztunk össze az országból, akik egy-
egy közéleti személyiség, sportoló, színész, politikus, televíziós személyiség, polgármester 
kezét megfogva kocogták le azt a 600 métert, és hívták fel a figyelmet a fogyatékos diákok 
sportolására. Ebben a teremben is többen jelen vannak, akik ott voltak, nem akarom név 
szerint kiemelni egyiküket sem, de egyet mégis ki kell emelnem, Benedek Tibor háromszoros 
olimpiai bajnok, a vízilabda-válogatott világbajnok szövetségi kapitánya az egyik 
legkomolyabb támogatónk ebben a programban, de köszönöm például Gömöri elnök úrnak is, 
hogy eljött erre a programra. Több ilyen programot is szervezünk, és hangsúlyt fektetünk a 
testnevelő tanárok utánpótlásképzésére. Picit furcsán hangzik, de én fontosnak tartom, hogy 
ne pusztán ezzel a 200 testnevelő tanárral dolgozzunk együtt, hanem megteremtsük annak a 
lehetőségét, hogy minél több testnevelő bekapcsolódjon a programjainkba, világossá váljon 
számukra, hogy fogyatékkal élő diákokkal ugyanolyan jó együttműködni, és ugyanolyan jó 
velük közösen sportolni, kialakítani a sportolási lehetőségeiket, mint az ép diákok számára.  

Egy furcsa, de mégis fontos akciónkra is hadd hívjam fel a figyelmet: kötöttünk egy 
megállapodást a Testnevelési Egyetem Sportélettani Tanszékével, és elkezdtünk egy 
programot, amelyben fogyatékos diákok fizikai állapotának a felmérését indítottuk el. Jól 
tudják önök, hogy létezik egy ilyen program az ép diákok esetében. Én fontosnak tartottam, 
hogy induljon el ez a program a fogyatékos diákok körében is, lássuk azt, hogy egyáltalán 
milyen fizikai állapotban vannak. Zánkán van a FODISZ éves országos döntője a legnagyobb 
sportágainkban, több mint 800 diák vesz részt ezen a rendezvényen, és nagy megtiszteltetés 
lenne, ha a sportbizottságot is meghívhatnánk erre az alkalomra. Ez jövő májusban lesz, mert 
higgyék el, hogy nagyon nagy élmény, megható, örömteli és elgondolkodtató élmény együtt 
látni 800 fogyatékkal élő diákot, ahogy közösen sportolnak, győznek, veszítenek, vagy éppen 
szembesülnek a saját fogyatékosságukkal, vagy mi szembesülünk az ő fogyatékosságukkal, 
miközben sportolni látjuk őket. Tehát ott indítottuk el ezt az állapotfelmérési programot. Az 
első ötven diákot mérték le, és azt kell megállapítanunk az első adatokból, és szerintem ez egy 
nagyon fontos adat, azt mondja nekem Tóth professzor úr, hogy a fogyatékos sportoló 
diákoknak a fizikai állapota jobb, mint a nem sportoló ép diákoké. Ez kézenfekvőnek hangzik, 
de nem az. Azt mutatja, hogy igenis van értelme a fogyatékos diákok speciális sportolási 
lehetőségeit kialakítani, mert egészségügyi, közösségi, szociális és sokféle szempontból az 
igenis hasznos lesz számukra, amit a sport közben elérnek, megélnek és átélnek. Ilyen 
programot is indítottunk tehát.  

Egy nagyon fontos programnak tartom a jövő évben, mivel nincs a fogyatékos-
diáksportban nemzetközi szervezet, vannak nemzetközi együttműködések, kétoldalúak, 
háromoldalúak, az Európai Unió is támogat ilyen programokat, de nagy nemzetközi 
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ernyőszervezet nincs, hogy Zánkán jövő májusban, a következő országos döntőn, 
megállapodtam erről a Rajna-Pfalz tartomány sportigazgatójával, német fogyatékos diákok 
egy csoportja fog jönni, és együtt fognak sportolni magyar fogyatékos diákokkal. Vannak 
cseh kapcsolataink, elkezdtük építeni a szlovák kapcsolatokat, a Zala megyei szervezetünknek 
vannak szlovén kapcsolatai, egy lengyel partnerszervezet is jelentkezett. Én nagyon büszke 
lennék arra, és szerintem az ország is büszke lehet arra, hogy a fogyatékos-diáksportban 
Magyarországról indulna ki egy olyan kezdeményezés, amely egy nemzetközi 
együttműködést alakítana ki. Bízom benne, hogy ezt meg tudjuk valósítani.  

Hasonlóan a Magyar Diáksport Szövetségnek a nagyon jól működő elismerési 
rendszeréhez, díjazási rendszeréhez, szeretnénk a fogyatékos diákok körében is a díjazási 
rendszert kialakítani. Az év legtehetségesebb, legjobb fogyatékos diákját szeretnénk díjazni 
meg a testnevelőt, az egyesületet és az iskolát, amin keresztül sportol. Önök pontosan tudják 
azt, amit én is tudok, hogy egy fogyatékos diák számára az elismerés, az, hogy az ő kis 
sporttevékenysége sikeres, és azért megtapsolják, dobogóra áll és érmet kap a nyakába, még 
nagyobb fontossággal bír talán, mint az ép társai esetében. Tehát rengeteg ilyen programot 
indítottunk el annak érdekében, hogy a figyelmet a lehető leginkább felhívjuk a fogyatékkal 
élő diákokra és az ő sportolásaikra.  

Tisztelt Elnök Úr! Alelnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a lehetőséget, 
hogy bemutatkozhattunk. Önök előtt ott fekszik a bemutatkozó kiadványunk is, vagy ha nem, 
akkor pillanatokon belül ott fog feküdni. Kérem, hogy lapozgassák majd át, ismerkedjenek 
meg részletesebben is a programunkkal. Nagyon örülnék, ha vendégül láthatnánk önöket egy-
egy versenyünkön, egy-egy programunkon, higgyék el, hogy nagy élmény, és nagy lelki 
pluszt is ad egy ilyen eseményen való részvétel.  

Utolsó gondolatként arra kérem önöket, hogy közéleti személyiségként, országgyűlési 
képviselőként és a sportbizottság tagjaiként is támogassák a fogyatékossportot általában és 
azon belül - nyilván az ember legyen egy kicsit soviniszta - a fogyatékos-diáksportot is. 
Nagyon kérem önöket arra, hogy a munkájuk során segítsék, támogassák és tartsák szem előtt 
azt a munkát, amelyet a több mint 80 ezer magyarországi fogyatékos diák érdekében végzünk. 

Köszönöm a lehetőséget.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a beszámolót, illetve a szóbeli kiegészítést. Kérdezem a 

bizottság tagjait, hogy kíván-e valaki hozzászólni, kérdést feltenni. (Jelzésre:) Alelnök úr, 
parancsoljon! 

 

Hozzászólások 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 
Tisztelt Bizottság! Nehéz érzelmek nélkül beszélni erről a témáról, hiszen valóban amit most 
megkaptunk tájékoztató anyagot is, aszerint is több mint sportról van jelen pillanatban szó.  

Én maximálisan köszönöm szépen a beszámolót. Nagyon sok sikert kívánok önöknek 
ehhez a munkához. A Jobbik Magyarországért Mozgalom nevében azt tudom mondani, hogy 
amiben tudjuk, abban a továbbiakban is támogatni fogjuk az ilyen törekvéseket, mint amit ön 
is itt elmondott.  

Egyetlen kérdésem lenne csak, hogy az önök szervezete, a Fogyatékosok Országos 
Diák- és Szabadidősport Szövetsége részéről, és tudom, hogy aláírtak a Magyar Diáksport 
Szövetséggel egy támogatási együttműködési megállapodást, végül is egy stratégiai 
megállapodást, hogy a diákolimpiai védjegyet használhatják, de van-e esetleg más tervbe véve 
a Magyar Diáksport Szövetséggel, egy szorosabb kapcsolat, hiszen a két szervezetnek a 
munkája, céljai között egyértelműen átfedések is lehetnek, és hasonlítanak egymáshoz. Tehát 
én úgy érzem, hogy ez egy nagyon üdvözlendő út lenne, ha önök a Magyar Diáksport 
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Szövetséggel szorosan együttműködve végezhetnék a munkájukat és kapnának támogatásokat 
ehhez a tevékenységhez.  

Tehát még egyszer nagyon sok sikert kívánok, és amiben lehetőségünk lesz, mi 
támogatni fogjuk önöket.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Van-e további hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Akkor megadom a 

válaszadás lehetőségére a szót.  
 

Szabó László válaszai 

SZABÓ LÁSZLÓ, a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége 
elnöke: Köszönöm szépen Szilágyi alelnök úr hozzászólását. Két dologra szeretnék reagálni.  

Az MDSZ-szel való együttműködésről: valóban kötöttünk egy stratégiai 
együttműködési megállapodást, aminek valóban egy nagyon látványos eleme a diákolimpiai 
szónak a használata. Ez nekünk nagyon fontos volt, hiszen az olimpia szó használata 
különben is problematikus, ezt mindig nagyon pontosan körbe kell járni, az a Diáksport 
Szövetséget illeti, és én nagyon hálás vagyok azért, mert most már jogilag is rendezetten a 
fogyatékos diákok is diákolimpiai rendszerben dolgozhatnak. Ez abból a szempontból fontos, 
amikor egy fogyatékos diák feláll a dobogóra egy 400 méteres futóversenynek a végén, akkor 
nagyon fontos, hogy neki azt mondjuk, úgy hangozzon el a bemondás, amikor a speaker 
elmondja, hogy mi történt itt, hogy ő diákolimpiai bajnok. Mert az ő számára az nagyon 
fontos, hogy azt érezze, hogy az a megbecsültség, ami az ő versenye kapcsán kialakul a 
sportolótársaiban, a nézőkben, a testnevelőjében, minél magasabb szintű. Tehát ennek egy 
lelki többlete van, bármilyen furcsán is hangzik, de a sport sokszor a lelki tényezőkön is 
múlik, és ez nekünk nagyon fontos volt. 

A Diáksport Szövetséggel természetesen más módon is együtt fogunk és tudunk 
működni. A legfontosabb együttműködés a területi szerveink között van, mert az, hogy mi a 
Gáborral jóban vagyunk, fontos, de nem annyira, mint az, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei diáksport szövetség meg a fogyatékos-diáksportszövetség összehangolja a 
versenyrendszerét, akár integrált versenyt ki tudjon alakítani, a testnevelő tanárok 
tájékozódjanak egymás munkájáról, és ha ott valami képzést csinálnak, akkor a képzésben 
részt vegyenek a fogyatékosokkal foglalkozó testnevelőink. Tehát én leginkább ebben látom a 
lehetőséget, és szerintem ez meg is fog valósulni, ebben Gábor is és én is elkötelezettek 
vagyunk. 

A Jobbik támogatását köszönöm, de egy konkrétumot hadd mondjak, mert a szociális 
bizottságból jövök, ahol szintén volt alkalmam prezentálni a FODISZ működését. Ott Vágó 
képviselő úr a Jobbikból felajánlotta, hogy egy következő ilyen alkalommal a futócsapatuk 
részt vesz egy ilyen eseményen, úgyhogy Szilágyi képviselő urat is örömmel várjuk, ha 
alkalma nyílik rá (Szilágyi György: Örömmel!), és természetesen ez nem Jobbik-specifikus, 
hanem kifejezetten szeretném, ha közéleti személyiségek, parlamenti képviselők, politikusok 
is eljönnének és támogatnák a munkánkat. Papcsák képviselő úr, Bácskai képviselő úr, hogy 
más politikusokat is említsek, nagyon nagy mellszélességgel támogatják a tevékenységünket.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Szekeres Pál, parancsoljon! 
 

Szekeres Pál válaszai 

SZEKERES PÁL sportért felelős helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ez a szervezet 1998 
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és 2002 között kezdte kibontani a szárnyait, és 1 esemény és 200 sportoló volt a kiindulási 
pont, most 450 esemény és 8000 sportoló van, tehát ez egy nagyon-nagyon komoly struktúra 
lett, és egy nagyon-nagyon komoly versenyrendszer lett.  

Nagyon jó az a szlogen, hogy Több, mint sport, mert ez társadalmi integráció is 
egyben, nemcsak sporttevékenység. Úgy gondolom, hogy minden egyes rendezvény nagyon-
nagyon komoly üzeneteket hordoz magában, úgyhogy én maximálisan támogatom azt az 
elképzelést, hogy legyenek integrált események. Köszönöm Balogh elnök úrnak, amikor 
legutoljára Budapesten volt egy esemény, és ott volt a fogyatékosoknak egy csapata, amely 
megjelent ezen az eseményen, hiszen nekünk nagyon fontos az, hogy az ép gyerekek és a 
fogyatékos gyerekek közösen tudjanak sportolni. Itt a közös hívószó a sport, és én úgy 
gondolom, hogy még egy dolog nagyon fontos annak a fogyatékos gyereknek: nemcsak az, 
hogy diákolimpiai bajnok legyen, hanem hogy sportolónak érezze magát. Tudja, hogy 
fogyatékos, ne sulykoljuk ezt bele, engem se úgy szoktak itt szólítani, hogy a kerekesszékes 
fiatalember, hanem vagy a vívó vagy ez vagy az, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ha 
önök segíteni akarnak és elmennek, akkor ezeknek a srácoknak a sportolói mivoltát erősítsék, 
ne pedig a fogyatékosidentitásukat.  

Én továbbra is felajánlom a stratégiai partnerséget az elnök úrnak, és természetesen 
figyelemmel követjük a mozgalomnak a fejlődését, és amennyiben szükséges, akkor minden 
rendezvényen és minden olyan tárgyaláson részt veszünk, ahol szükség van ránk, hogy ez az 
ügy tovább tudjon menni előre, mert a sok eredmény ellenére azért még van nagyon sok 
hiányérzete az embernek.  

Köszönöm szépen. 
 

Elnöki zárszó 

ELNÖK: Köszönjük szépen. A napirendi pontot lezárom. További sok sikert kívánok 
a hasonló tevékenységhez! Köszönöm szépen.  

Több napirendi pont nem lévén megköszönöm a bizottság tagjainak a munkáját, és a 
bizottság ülését bezárom. Mindenkinek jó munkát kívánok! 

Köszönöm szépen. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 38 perc)  
 
 

 

Dr. Bohács Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Morvai Elvira 


