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Napirendi javaslat  

 
1. A Parlament által elfogadott hosszú távú Kína-stratégiáról szóló határozati javaslat 

(H/9543. szám)  
(Dr. Oláh Lajos (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről)    
 

2. Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépésről szóló Egyezményének 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/10093. szám)  
(Általános vita)  
 

3. A birkózás sportág nyári olimpiai játékok programján való megőrzésének 
támogatásáról szóló határozati javaslat (H/10143. szám)  
(A Sport- és turizmusbizottság önálló indítványa)  
(Általános vita) 

 
4. A Magyarország és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete között a 

Magyarországon megrendezésre kerülő 42. Európai Regionális Konferencia 
kapcsán a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete (Interpol) kiváltságairól és 
mentességeiről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/10159. 
szám) 
(Általános vita) 

 
 
5. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Balla Mihály (Fidesz), a bizottság elnöke  
  
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Gyöngyösi Márton (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)  
Csóti György (Fidesz)  
Dr. Daher Pierre (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Dr. Mihalovics Péter (Fidesz)  
Pintér László (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Kalmár Ferenc András (KDNP)  
Dr. Nagy Andor (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Németh Zsolt (Jobbik)  
Vona Gábor (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Horváth János (Fidesz) Csóti Györgynek (Fidesz)   
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz)  
  

Meghívottak részéről  

Hozzászóló 
Dr. Oláh Lajos (független)  
Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
Szalay Ferenc (Fidesz), a Sport- és turizmusbizottság képviseletében 
Szekeres Pál helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
 

Megjelentek  
Dr. Fógel Regina szakértő 
Gál Eszter szakértő 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 01 perc) 

 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Kezdjük el a munkánkat. Csóti képviselő úr helyettesíti Horváth János 
képviselőtársunkat. Megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. Ehhez még 
hozzátenném azt is, hogy én pedig Nagy Gábor Tamás alelnök urat helyettesítem. Kérdezem a 
tisztelt bizottságot, az írásban elküldött napirendhez van-e valakinek kiegészítenivalója, vagy 
a napirenddel kapcsolatban megjegyzése. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Kérdezem a tisztelt 
bizottságot, ki támogatja az írásban megküldött napirendünket. (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy a bizottság egyhangúlag támogatja. 

A parlament által elfogadott hosszú távú Kína-stratégiáról szóló határozati 
javaslat (H/9543. szám) (Dr. Oláh Lajos (független) képviselő önálló indítványa) (Döntés 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről) 

Az első napirendi pontunkban a Parlament által elfogadott hosszú távú Kína-
stratégiáról szóló H/9543. számú országgyűlési határozati javaslat tárgysorozatba-vételéről 
kell döntenünk. A határozati javaslat előterjesztője dr. Oláh Lajos képviselőtársunk. Kérem, 
hogy a tárgysorozatba-vétellel kapcsolatos előterjesztését tegye meg. Parancsoljon! 

Dr. Oláh Lajos szóbeli kiegészítése 
DR. OLÁH LAJOS (Független): Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget. 

Kedves Képviselőtársak! Azzal a javaslattal állok előttetek, hogy fogadjon el egy olyan 
határozati javaslatot az Országgyűlés, amelyben arra kérjük a kormányt, hogy meghatározott 
időpontra nyújtson be egy tízéves Kína-stratégiát. Ahogy írtam, igazából ez az ország számára 
kiemelten fontos országok közül az első lehetne, és a Parlament dönthetne arról, hogy milyen 
egyéb országok esetében látnánk fontosnak, hogy ne csak egy kormányzati ciklushoz köthető 
stratégia legyen, hanem egy kormányzati ciklusokon átívelő tízéves stratégiával 
rendelkezzünk. Azt gondolom, hogy ez erősen javíthatná a pozícióinkat, különösen egy olyan 
piacon, egy olyan országban, mint Kína, ahol is hagyománya van a hosszú távú 
gondolkodásnak, hisz például 1949-ben egy százéves stratégiát fogadtak el, de van nekik 50, 
25, 10 és 5 éves stratégiájuk is. Szeretik a kiszámíthatóságot. Szerintem látni azt, hogy az 
adott stratégia nem kormánypártoktól függő, hanem a Parlament többsége által elfogadott 
hosszú távú irányt határozna meg. Ezt a stratégiát ezen anyag szerint 2013. március 31-ig 
kellett volna beterjesztenie a kormánynak az Országgyűlés elé. Teljesen természetes, hogy a 
vitában ezt az időpontot módosítani kell. Nemcsak lehet, hanem kell is, hisz kifutottunk ebből 
az időintervallumból. Ez a stratégia a diplomáciától a gazdaságon át, az agráriumtól a 
környezetvédelemig – nem folytatom – igen részletes kellene, hogy legyen. A kormány 
minden évben beszámolna a stratégia végrehajtásáról, illetve kétévente dönthetne arról, hogy 
a stratégiában valamiféle módosításra van-e szükség. Az éves jelentésekről és a 
módosításokról, ezeknek az elfogadásáról az Országgyűlés dönt.  

Nem rabolva az időt, képviselőtársaim, azzal a kéréssel fordulok a tisztelt 
bizottsághoz, hozzátok, hogy támogassa, támogassátok a tárgysorozatba-vételt. Köszönöm 
szépen. 

 

Határozathozatal 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Egy rövid megjegyzésem lenne. Ha jól 

emlékszem, december 21-ével lett benyújtva ez a határozati javaslat és nekünk elvileg a 
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tárgysorozatba-vételről 30 napon belül kell dönteni, viszont nem volt ülésszakunk és 
nagyjából úgy számoltuk, hogy februári kezdéssel ez a 30 nap így jön ki. De ettől függetlenül 
természetes dolog, hogy most itt van a bizottságunk előtt. A Házszabály alapján nem 
szeretném az általános vitát megnyitni, viszont magával a tárgysorozatba-vétellel 
kapcsolatban kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy hozzáfűznivalója, véleménye van-e 
valakinek. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Akkor viszont nincs más dolgunk, minthogy 
döntsünk a tárgysorozatba-vételéről. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a H/9543. 
számú határozati javaslat tárgysorozatba-vételét. (Szavazás. – Gyöngyösi Márton megérkezik.) 
Ki nem támogatja? (Szavazás.) 11 nem szavazat. Tartózkodás? (Szavazás.) Hat tartózkodással 
a bizottság nem támogatta a tárgysorozatba-vételt. (Dr. Oláh Lajos jelentkezik.) Parancsoljon, 
képviselő úr! 

 
DR. OLÁH LAJOS (Független): Köszönöm szépen. Ha bárkinek olyan éle lett volna 

az általam elmondottaknak, hogy a bizottság késett ezzel a dologgal, akkor elnézést kérek, szó 
sincs ilyenről. Értem, hogy miért most került megtárgyalásra ez a dolog. Zárójeles 
megjegyzés: azért örültem volna, ha elfogadásra kerül ez, mert a kormány által immár két és 
fél éve készül a Kína-stratégia, de még most sincs kész, és egy ilyen határozati javaslat talán 
időkeretek közé tudta volna szorítani. Értem a bizottság döntését. Köszönöm, hogy volt 
lehetőségem. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ezt a napirendi pontunkat bezárom és a 

második napirendi pontunkra térünk át. Köszönöm szépen a képviselő úrnak, hogy velünk 
volt. További szép napot kívánok. (Dr. Oláh Lajos: Köszönöm. – Elhagyja a termet.)  

Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépésről szóló Egyezményének 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/10093. szám); (Általános vita) 

Második napirendi pontunkban az Európa Tanács emberkereskedelem elleni 
fellépésről szóló egyezményének kihirdetéséről szóló T/10093. számú törvényjavaslat 
általános vitája következik. Ehhez a napirendi pontunkhoz köszöntöm Magyariné dr. Nagy 
Edit helyettes államtitkár asszonyt. Nálam fel vannak írva a szakértő munkatársai is. Fógel 
Regina? (Dr. Fógel Regina jelentkezik.) Üdvözlöm. Gál Eszter szakértő? (Gál Eszter 
jelentkezik.) Üdvözlöm önt is. Már most jelzem a bizottságnak, hogy előadót kell állítanunk. 
Az általános vita és lehetőség szerinti határozathozatal ma lesz a plenáris ülésen a szavazási 
időszakban. Tehát kérem képviselőtársaimat, gondolják végig, hogy ezzel a törvényjavaslattal 
kapcsolatban a bizottság álláspontját ki szeretné ismertetni. Parancsoljon, államtitkár asszony! 

 

Dr. Magyariné dr. Nagy Edit szóbeli kiegészítése 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az Európa Tanács emberkereskedelem 
elleni fellépésről szóló egyezménye Varsóban 2005. május 16-án került elfogadásra. Az 
egyezményt eddig 43 állam írta alá és 39 ratifikálta. Ezt tennénk meg most mi is. A kötelező 
elismerésnek eddig az volt az akadálya, hogy a magyar jogszabályi környezet erre nem volt 
megfelelő, de ezt most már teljesítettük. Az új büntető törvénykönyv teremti meg - amely 
július 1-jén lép hatályba - ennek az utolsó lépéseit. Annak, hogy az egyezmény hatályba 
léphessen és kötelező hatálya Magyarországra is kiterjedjen, feltétele a parlament általi 
elfogadása és kihirdetése. Kérem, hogy támogassák a javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy van-e kérdés, 

vélemény. (Gyöngyösi Márton jelentkezik.) Gyöngyösi alelnök úr! 
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GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr.  
Köszönjük szépen a tájékoztatást. A Jobbik Magyarországért Mozgalom nagyon 

fontosnak tartja ezt az előterjesztést és természetesen támogatjuk is. Nagyon fontosnak 
tartjuk, hogy erről a kérdésről az Európa Tanácsban és európai uniós szinten is fontos vita 
menjen végbe, hiszen úgy látszik, különösen azon országok, amelyek minden tekintetben az 
Európai Unió perifériájára kerültek, a legnagyobb kárvallottjai az emberkereskedelemnek 
különösen a prostitúció révén. Ezért nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy európai uniós szinten 
erről a kérdésről ne csak beszéljünk, hanem tegyünk is ellene, különösen a szervezett 
bűnözés, a maffiák felszámolása révén, keresleti oldalon. Nem véletlen, hogy Nyugat-
Európában él az emberkereskedelem, ennek ugyanis van egy kínálati és egy keresleti oldala. 
Nekünk meggyőződésünk, hogy a keresleti oldalon kellene felszámolni az okokat és 
természetesen az életszínvonalbeli különbségek felszámolása is ebbe az irányba mutatna. A 
Jobbik ezzel kapcsolatban már az Európai Parlamentben is többször felszólalt, Morvai 
Krisztina többször is szóvá tette ezt. Úgyhogy ez egy fontos kérdés és természetesen 
támogatjuk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm.  
Nekem rövid kérdésem lenne. Ön említette a Btk.-t. Ez az új szabályozás szigorítja az 

emberkereskedelemmel szembeni büntetéseket? 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Összességében igen. 
 

Határozathozatal 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen.  
Ki vállalná a bizottság nevében ennek az egyhangú véleménynyilvánításnak a plenáris 

ülésen való előterjesztését? (Dr. Vejkey Imre jelentkezik.) Vejkey képviselő úr jelentkezett. 
Kérdezem a képviselőtársaimat, ki támogatja Vejkey képviselő urat ebben? (Szavazás.) 
Köszönöm szépen.  

Magyarország és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete között a 
Magyarországon megrendezésre kerülő 42. Európai Regionális Konferencia kapcsán a 
Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete kiváltságairól és mentességeiről szóló 
megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/10159. szám); (Általános vita) 

Azt nézem, hogy a következő napirendünkhöz már nem ön van. (Közbeszólás: A 
negyedikhez ő van!) Akkor szerintem tegyük meg, ha a képviselőtársaim megengedik, hogy a 
negyedik napirendi pontunkat tárgyaljuk először, mert úgy látom, Szekeres államtitkár úr még 
nem érkezett meg. Jól látom? (Szekeres Pál jelentkezik.) Ott van, bocsánat, államtitkár úr! Én 
néztem el. Bocsánatot kérek! Ha megengedi, államtitkár úr, le tudnánk ezt a napirendi pontot 
hasonló előterjesztői formában, utána önök következnének. (Szekeres Pál: Persze!) 
Parancsoljon, államtitkár asszony! Soron következik a T/10159. számú törvényjavaslat 
általános vitája a Magyarország és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség szervezete között a 
Magyarországon megrendezésre kerülő 42. európai regionális konferencia kapcsán a 
Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség szervezete kiváltságairól és mentességeiről szóló 
megállapodás kihirdetéséről. Parancsoljon! 
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Dr. Magyariné dr. Nagy Edit szóbeli kiegészítése 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség 
szervezete – röviden Interpol – 42. európai regionális konferenciáját május 13-a és 16-a 
között tartja meg Budapesten. Az Interpol és a konferencia megrendezésének helyet adó 
ország minden esetben megállapodást köt. Most is erről van szó. A megállapodás egy évnél 
nem tovább hatályos, ám a konferencia előkészületei, a konferencia ideje alatti és a 
konferencia után következő feladatokra bizonyos együttműködési és kiváltságokat biztosító 
egyezményt köt az Interpol és a megrendező ország. Ezt tartalmazza ez a törvényjavaslat is, a 
résztvevők beutazásával, itt tartózkodásával kapcsolatban, vámmentességével, diplomáciai 
mentességével kapcsolatban egy egyezmény. Ez az egyezmény tartalmában nem változik, 
tehát mindig ugyanezeket a feltételeket biztosítják az államok, amelyeknek a területén a 
konferencia megrendezésre kerül. A konferenciát követően ez az egyezmény hatályát veszti. 
Tehát csak a konferencia előkészülete, megtartása és az utómunkálatok idejére szól. 
Köszönöm szépen. 

 

Határozathozatal 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Valószínűleg ez egyfajta biztonsági tételeket is érint. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy van-e kérdés, vélemény az elhangzottakkal 
kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, ki 
támogatja a T/10159. számú törvényjavaslatot. (Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangúlag 
támogatta a bizottság. 

Erre is a mai napra előadót kell állítanunk. Ki vállalná, hogy ezt a témát a bizottság 
nevében ismerteti. (Kalmár Ferenc András jelentkezik.) Kalmár képviselő úr jelentkezett. Ki 
támogatja Kalmár képviselő urat? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönjük 
szépen.  

Köszönöm szépen, államtitkár asszony, hogy velünk volt. (Dr. Magyariné dr. Nagy 
Edit: Köszönöm. Viszontlátásra. – Távozik a teremből.)  

A birkózás sportág a nyári olimpiai játékok programján való megőrzésének 
támogatásáról szóló határozati javaslat (H/10143. szám) (A Sport- és turizmusbizottság 
önálló indítványa); (Általános vita) 

Kérem, hogy az államtitkár úrnak csináljunk helyet. Soron következik a birkózás 
sportág a nyári olimpiai játékok programján való megőrzésének támogatásáról szóló H/10143. 
számú határozati javaslat általános vitája. Ezt a javaslatot az Országgyűlés Sport- és 
turizmusbizottsága nyújtotta be. A bizottság képviseletében üdvözlöm Szalay Ferenc 
képviselő urat és az Emberi Erőforrások Minisztériumából pedig Szekeres Pál helyettes 
államtitkár urat. Még egyszer elnézést kérek, az előbb pont Kalmár képviselő úr takarásában 
ült és nem láttam, hogy megérkezett volna, pedig tudtam, hogy itt van az épületben, mert 
velem együtt jött fel az lifttel. Tisztelettel köszöntöm önöket és kérem, hogy röviden foglalják 
össze ennek a határozati javaslatnak a lényegét. 

 

Szalay Ferenc szóbeli kiegészítése 
SZALAY FERENC (Fidesz): Valóban röviden szeretnék szólni. Azt gondolom, hogy 

mindenki számára, aki picit követte az eseményeket, megdöbbentő volt, hogy a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság Végrehajtó Bizottsága azt a javaslatot tette, hogy 2020-ra a birkózás 
kerüljön le az olimpiai sportágak köréből. Mindenféleképpen fontos tudni azt, hogy 
Magyarországon talán a harmadik legeredményesebb olimpiai sportágról beszélünk, és ha van 
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tradíciója Magyarországon sportágnak, ha van nemzeti sportág – persze van még egy-kettő -, 
a birkózás természetesen közéjük tartozik. A javaslatunk az, hogy a kormányzat mindent 
tegyen meg annak érdekében, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a szeptember 27-ei 
ülésén ne úgy foglaljon állást, hogy a birkózás lekerüljön az olimpia napirendjéről. 
Mindenképpen fontos, hogy az államtitkárság és a Magyar Olimpiai Bizottság ez ügyben a 
lehető legnagyobb munkát végezze el és a legnagyobb erőt fejtse ki.  

Érdekes, hogy mely sportágakkal versenyez a birkózás. Abszolút nem tradicionális 
sportágakról van szó, tisztelt bizottság, bár lehet, hogy kicsit látványosabb is van közöttük. 
Ami talán a legnagyobb ellenfél, ez a vusu, egy távol-keleti küzdősport, ami nemcsak arról 
szól, hogy birkóznak, hanem különféle egyéb tevékenységet végeznek. A görkorcsolya, a 
wakeboard, a fallabda, a softball és a baseball, nem pontosan értjük, azt gondoljuk, hogy nem 
feltétlenül ezek azok a sportágak, amelyek az ókortól kezdve az olimpia napirendjén lévő 
versenyszámként szereplő birkózást ki kellene hogy szorítsák az olimpiai sportágak közül.  

Tehát azt javasoljuk, a tisztelt bizottság segítsen abban, hogy a lehető legnagyobb 
erővel tudjunk fellépni annak érdekében, hogy a birkózás megmaradjon az olimpiai sportágak 
körében. Hegedűs Csaba doktorral és sok mindenki mással természetesen a kapcsolatot 
felvettük. Mindenki a saját erejét megmutatja ez ügyben, hogy maradjon a sportág az 
olimpián. Ha lehet, államtitkár úrnak is átadom a szót, mert így ketten vagyunk nagy erőket 
képviselve, egymásnak feszülve segítjük ezt a feladatot. 

 
ELNÖK: Parancsoljon, államtitkár úr! 
 

Szekeres Pál szóbeli kiegészítése 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Különösen azért döbbenetes ez a hír, mert 
szó sem volt róla. Azon sportágak között, amelyek veszélyben voltak, nem volt a birkózás. 
Ennek tudtával nyugodtan alhattunk, úgy gondolom, de egyszer csak hallottuk ezt a 
döbbenetes döntést. A helyzetet megnehezíti, hogy a hír hallatára a Nemzetközi Birkózó 
Szövetség elnöke lemondott, illetve az is probléma még, hogy ezek a sportágak, amelyeket 
Szalay képviselő úr felsorolt, ugyan nálunk nem túlzottan nagy versenysport jelentőségűek, de 
nagyon komoly tömegbázisuk van nagyon sokfelé. Nagyon-nagyon komolyan készülnek, 
hogy bekerüljenek, például az említett vusu nevű sportág két részből áll. Van egy bemutató 
gyakorlat, mint a korcsolyában, egy kötelező gyakorlat, utána pedig van egy küzdelem és 
olyan ügyesen lobbiznak, hogy a moszkvai központjukat megszüntették, kiköltöztek Svájcba, 
így a Nemzetközi Olimpiai Bizottság székháza mellett van a székházuk. Ezzel szemben pedig 
van egy Nemzetközi Birkózó Szövetség, amelynek nincs elnöke jelen pillanatban. Ennek 
ellenére nagyon nagy nemzetközi összefogás van, de azt tudni kell, hogy a végrehajtó 
bizottság ilyen típusú javaslatait nem nagyon szokta a közgyűlés felülbírálni. Viszont ilyen 
komoly, tradicionális sportág még soha nem került veszélybe. Tehát bizakodhatunk és ennek 
a bizakodásnak a megerősítése ez az anyag is. Szerte a világban nagyon komoly mozgolódás 
van, már szervezkednek az irániak, akik nagyon jók ebben a sportágban, de van olyan 
olimpiai bajnok sportoló, aki éhségsztrájkot hirdetett. Úgy gondolom azonban, hogy nálunk 
nem ez a megfelelő megoldás, hanem valóban az, hogy - természetesen a kormány 
támogatásával - egy olyan határozat szülessen, amely alapján azt látják a birkózóink, hogy 
egy emberként állunk mögöttük nemcsak a sport, nemcsak a civilek, hanem a politikai élet is. 
Úgy gondolom, hogy ennek nagyon szép üzenete lenne. Köszönöm szépen. 

 
SZALAY FERENC (Fidesz): Még egy mondatot, elnök úr! 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék! 
 
SZALAY FERENC (Fidesz): Nagyon fontos! Március 7-én van az első olyan 

találkozó Rogge elnök úr és a végrehajtó bizottság között, amikor ez az elnök úr elé is 
odakerül és szeptember 27-én van a döntés. Tehát nem mindegy, hogy milyen gyorsan 
tesszük, amit teszünk. 

 

Hozzászólások 
ELNÖK: Értem. Képviselőtársaim? (Több képviselő jelentkezik.) Óh! Én már el sem 

mondom, hogy alapvetően egyetértek az összes ilyen kezdeményezéssel, mert az én 
dédnagyapám volt az, aki Karcagon létrehozta a helyi birkózó szakosztályt és a testvérek 
minden gyermeke birkózott. A mai napig a család nevéről van elnevezve egy emlékverseny 
ifjúsági korosztályban. Tehát számomra ez amúgy is, ebből a szempontból is fontos. De 
láttam, hogy a képviselőtársaim sorban jelentkeznek. Mindenki a felháborodásának fog 
hangot adni, de kérem, hogy röviden háborodjunk fel az idővel való takarékoskodás miatt. 
Csóti képviselő úr jelentkezett először. 

 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr! Tényleg döbbenetes a hír és 

egyszerűen nem akartam hinni a fülemnek, amikor ezt meghallottam. Nem tudom, mennyire 
befolyásolta ezt a javaslatot az üzleti szellem. A sportban sajnos most már nagyon markánsan 
vannak jelen az üzleti érdekek, érdekcsoportok. Mindent meg kell tenni, hogy a birkózást 
megmentsük.  

Úgy gondolom, hogy a birkózás mellett egy másik sportág is veszélybe került - ez egy 
kérdés most -, mégpedig az öttusa. Nem olyan régi sportág az öttusa, de az egyik legszebb 
sportág amellett, hogy számunkra is sikeres. A kérdésem az, hogy az öttusa vonatkozásában 
fennáll-e még a veszély. Ha ugyanis fennáll, hasonló akciót javasolok ezen a területen is.  

A másik kérdésem pedig, hogy nem lehet azt javasolni a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottságnak, hogy inkább bővítsek a sportágak számát. Ez ésszerűbb és elfogadhatóbb lenne. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vona képviselő úr jelentkezett, őt követi Daher képviselő 

úr és Kalmár képviselő úr. Összegyűjtenénk a kérdéseket, államtitkár úr és akkor csomagban 
lehet majd válaszolni. 

 
VONA GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Nagyon sok szeretettel 

köszöntöm államtitkár urat és elnök urat is. Azt gondolom, mondanom sem kell, hogy a 
Jobbik támogatni fogja ezt a kezdeményezést. Mielőtt a kérdésemet feltenném, egy eljárással 
kapcsolatos kritikát engedjenek meg a kormánypárti képviselők. Talán a bizottsági elnök úr 
előtt nem ismeretlen, hogy ezen beadvány előtt a Jobbik is élt egy saját határozati javaslattal 
ebben a kérdésben. A házbizottság ülésén fel is vetettük, hogy kérnénk a többi frakció 
támogatását. Rogán Antal frakcióvezető úr ott azt a választ adta, hogy nem tudják támogatni, 
mert jobbikos javaslat és nem volna jó az akusztikája, ha a Jobbik adná be ezt. Erre azt 
javasoltuk, hogy akkor adja be az összes frakció együtt és legyen ez egy közös parlamenti 
kezdeményezés. Arra pedig az volt a válasz, hogy a Fidesz által vezetett Sport- és 
turizmusbizottság önálló indítványaként kerüljön be. Ez elég gyakori eljárás, úgy látom, a 
Fidesz részéről, és ezt a fajta hozzáállást én - elnézést a kifejezésért - nem is politikailag, 
inkább emberileg tartom kisszerűnek. Én nem akarok kisszerű lenni, és elnézést is kérek az 
államtitkár úrtól, hogy megterheltem ezt a mai beszélgetést ezzel a témával, nem önök a 
felelősek ezért, hanem inkább a frakciójuk vezetése. Azt gondolom, ilyen esetekben felesleges 
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birkózni azon, hogy ki legyen a benyújtó és ki tudjon fürödni a fotók és a sajtó fényében. Mi 
ezt mindig szívesen átengedjük, nem is fogunk kisszerű módon ellene menni, támogatni 
fogjuk a javaslatot. 

A kérdésem a következő. A mi elképzelésünk az volt, hogy egy olyan határozati 
javaslatot fogadtassunk el a magyar Országgyűléssel, amelyben bevonnánk az összes érintett 
ország országgyűlését is, így akár közösen, minden országra kiterjedve demonstráljuk azt, 
hogy az adott ország megválasztott képviselői milyen véleménnyel vannak a kérdéssel 
kapcsolatban. A kérdésem az, hogy milyen elképzelések vannak az önök részéről arra, hogy 
ezt a nemzetközi tiltakozást megteremtsük. Nem lebecsülve Magyarország lobbi erejét 
hozzáteszem, hatalmas országok vannak még, akik ebbe a küzdelembe bevonhatók. 

Másrészt pedig - erről még nem esett szó, úgy tudom, sehol sem, vagy legalábbis én 
nem találkoztam ilyen irányú elképzeléssel, ne is készüljünk ilyenre, inkább készüljünk a 
legpozitívabb forgatókönyvre - ne felejtsük el, miként erre az államtitkár úr is célzott, hogy ez 
nem lesz egyszerű menet. Könnyen elképzelhető, hogy a birkózás nem lesz ott az olimpia 
programján, ami egészen abszurd tényleg. De azt nagyon fontosnak tartanám, hogy most, még 
mielőtt ez a döntés megszületne, küldjön a magyar Országgyűlés vagy a sportbizottság, akár a 
Fidesz - és majd mi beállunk mögé - egy pozitív üzenetet a magyar birkózó sport számára. 
Mondjuk ki, hogy a magyar közélet a magyar birkózást nem attól tartja értéknek vagy nem 
értéknek, hogy olimpiai sportág-e vagy sem, hanem amennyiben az olimpiai menüből 
kikerülne, akkor is a birkózás támogatása mind anyagi, mind erkölcsi vonatkozásban továbbra 
is megmarad. Szerintem nagyon fontos lenne, hogy ezt az üzenetet most a magyar birkózó 
sport megkapja. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Daher képviselő úr, aztán Kalmár képviselő úr és Nagy Andor 

képviselő úr jelentkezett.  
 
DR. DAHER PIERRE (Fidesz): Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Én nap mint nap 

átélem ezt a problémát, mert a fiam birkózik nem kis eredménnyel. Tavaly megszerezte a 
második helyet a  kadet világbajnokságon. Nap mint nap találkozom Repka Attilával, a 
diósgyőri birkózókkal szintén. Felháborodást keltett. Naponta edzenek 2-3 órán keresztül. 
Nem tudják megemészteni, hogy nem áll senki mögöttük. (Dr. Nagy Gábor Tamás 
megérkezik.) Tudom, hogy a kormányunk keményen fogja képviselni ezt a témát, de most 
nagy rajtuk a pszichés megterhelés. Ők edzenek minden nap három órát, magyar bajnokok és 
nem tudnak kijutni az olimpiára. Ehelyett lesz másik sportág. Ezt én, mint apa, mint politikus, 
mint birkózó támogató nem tudom felfogni.  

Egy kérdést szeretnék feltenni. Említette az államtitkár úr az irániakat, az oroszokat, az 
azerbajdzsániakat, a törököket. Ez hatalmas terület. A képviselő úr mondta, hogy össze 
kellene fogni. Az, hogy valaki birkózó bajnok mindenképpen hatalmas szót jelent ezekben az 
országokban. Magyarország is minden évben szokott szerezni 2-3 arany vagy bronz medált. 
Nekünk ezt nem szabad megengedni. Össze kellene fogniuk az országoknak és közösen 
fellépni, hogy ez maradjon olimpiai sportág. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Másrészt meg soha ne felejtsük el, hogy a birkózás az a 

klasszikus sportág, amelyre az ókori játékokat is szervezték. Tehát most olyan kérdésről 
beszélünk, hogy legyen-e maraton futás vagy ne legyen. Ez érthetetlen számunkra és többek 
számára is. Kalmár képviselő úr! 

 
KALMÁR FERENC (KDNP): Tisztelt Elnök Úr! Hadd folytassam ott, ahol ön 

abbahagyta. Úgy gondolom, kezdeményezés lehetne a Magyar Olimpiai Bizottság részéről a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság felé az, hogy ezekhez az alapsportágakhoz, amelyek az ókori 
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olimpián szerepeltek, nem volna szabad hozzányúlni csak azért, mert tévén keresztül nem jól 
nézhető vagy nem jól követhető. Vagyis magyarul csak azért, mert az Ariel vagy a Persil 
reklám elmarad, a birkózás közvetítése alatt a reklámidőt nem fogja finanszírozni. Ahogy 
mondtad, elnök úr, semmi garancia nincs arra, hogy holnap nem nyúlunk a maratoni futáshoz 
vagy a gerelyhajításhoz, vagy a diszkoszvetéshez. Ezeket nem volna szabad kivenni az 
olimpiai programból, ezeket meg kellene védeni, ezek alap olimpiai próbák, amelyeket meg 
kellene védeni, hiszen már az ókori olimpián is szerepeltek. (Közbeszólás: A világörökség 
része!) Igen, akár mondhatjuk azt is, hogy a világörökség része. 

A másik pedig, hogy milyen sportágak jönnének be a helyére. Itt pedig Daher Pierre 
képviselőtársunk hozzászólását követem. Tegnap este felhívott egy úriember, aki az április 
elején szervezendő szegedi görkorcsolya Európa-bajnokságra szedi össze a pénzeket. 
Majdnem sírva hívott fel, hogy itt van április eleje és próbáljunk már segíteni, hogy a 
pénzeket összeszedhessék, hogy meg tudják szervezni. Ilyen sportágak - ha ezt például annak 
lehet nevezni, nem egy szabadidős szórakozásnak - kerülnének be a birkózás helyére az 
olimpiára. Ez röhej! Köszönöm. 

 
ELNÖK: A görkorcsolya is sport, csak nem biztos, hogy konkurálnia kellene a 

birkózással. Nagy Andor képviselő úr! 
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr! Ha már ilyen érdekes 

napirendi pontunk van, és itt van két sportember, akik talán jobban beavatottak ebbe a 
világba, én szeretném kihasználni a lehetőséget, hogy hadd kérdezzek rá néhány dologra. A 
képviselőtársaim többsége érzelmek alapján szólt hozzá az egészhez. Valóban, ha józan ésszel 
belegondolunk, hogyan jutottunk idáig, szinte felfoghatatlan, de lehet, hogy azért, mert nem 
követjük annyira figyelemmel, hogy mi történik. Itt sportpolitikáról van szó valószínűleg, 
mert ha odáig eljutott a végrehajtó bizottság, hogy ilyen javaslatot mert tenni, a mögött 
valószínűleg van valami. Azt szeretném megkérdezni, hány olimpiai sportág van jelenleg és 
van-e valami reformfolyamat az olimpiai mozgalmon belül, aminek lett a végeredménye az, 
hogy ha nem is öttusát, de a birkózást kipécézték. Annyira képtelennek tűnik 
sportrajongóként, hogy idáig eljutottunk, hogy úgy gondolom, e mögött vannak folyamatok, 
amelyeket mi nem ismerünk. 

A másik kérdésem pedig arra mutat, hogy akik most küzdenek azért, hogy ez a sportág 
megmeneküljön, milyen eszközökkel tudják ezt elérni. Mert amit most készülünk tenni, nem 
lebecsülve a saját szerepünket, szimbolikus aktus, de azokat, akik a döntést hozzák, nyilván 
valahogyan befolyásolni kell, hogy ne ezt a döntést hozzák meg, hanem egy másikat. Ha 
másikat hoznak, akkor az azt jelenti, hogy az öttusa újra visszakerül vagy hogy van ez? 
Mindenképp ki fog esni egy eddigi olimpiai sportág és a helyükre mindenképp bejön a 
korábban említett, általam majdnem ismeretlen sportágak egyike? Szeretném, ha kicsit 
beavatnának bennünket abba, ha nem is hosszan, hogy mi van a háttérben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Törő képviselő úr jelentkezett. Le is zárnám utána a 

hozzászólásokat. 
 
TÖRŐ GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr! Olvasva a híradásokat, egy 

biztos: elérte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Végrehajtó Bizottsága, hogy Iránt és az USA-t 
egy oldalra állította e tekintetben. Mindkét ország birkózó sportja egyöntetűen kiállt a 
birkózás mellett. Azt hiszem, elemi érdekünk, hogy ehhez csatlakozzunk. Ugyanúgy az ázsiai 
és közel-keleti országokkal együtt. Ahogy mondta az államtitkár úr, a végrehajtó bizottság 
nem szokta megváltoztatni az álláspontját, de véleményem szerint ez lesz az a fordulat, amely 
egyébként ki fogja vívni, hogy most mégis megváltoztassa az álláspontját. Bízzunk benne, 
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hogy ez így lesz. Egyetértek az előttem szólókkal, az olimpia Görögországból indult, a 
gyökerektől pedig ne térjünk el különböző modern szabadidős tevékenységek miatt, gondolok 
én is a görkorcsolyára. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Nagyon nagy ellenállást és ellenvéleményt nem láttam, de kérem azért, hogy 

a felmerült kérdésekre a képviselő úr és államtitkár úr is válaszoljon. 
 

Válaszadás 
SZALAY FERENC (Fidesz): Köszönjük a lehetőséget. Nem gondoltam, hogy ilyen 

széles vitát, illetve egyetértést vált ki. Nagyon fontos, mert azt gondolom, ha a sportról 
magáról beszélünk, nem baj, ha minden bizottság, így a külügyi is látja a sport fontosságát és 
szerepét. Ha van valami, ami ebben az országban kihúzhat minket sok-sok problémából, az 
valóban a sport. És nemcsak az egészségvédő része a sportnak, hanem a közösségteremtő 
része, a nemzetépítő ereje. A birkózás egyébként ez ügyben nagyon-nagyon elől van, nagyon-
nagyon magas szinten működik. Viszont a vitából az is látszik – és elnézést, hogy mondom -, 
hogy mi még mindig az olimpia bűvkörében élünk, mert lehet még beszélni egy-két pozitív 
dologról is, mondjuk arról, hogy az utánpótlás-nevelés eredményességének beszámolója is 
akár idekerülhetne, hogy hány gyerekkel több sportol emiatt, mert a társasági adóból sikerült 
forrásokat biztosítani. Tehát ha kérhetném, figyeljünk arra, hogy az olimpia nagyon fontos, de 
mellette a sport még egészen más szegmensekben is eléri az életünket. Ennyit 
általánosságban. 

Hogy mi lehet a háttérben? Ha az olimpiákat nagyon megnézzük, rentábilis olimpiát 
ritkán szoktak szervezni. Az olimpia őrült pénzekbe kerül. Az államtitkár úr majd figyel és 
kiegészít. Az atlantai olimpia volt az első, amelyik nagyon-nagyon megérte, azután már nem 
sok olimpia volt, amely igazából elég sok nyereséget hozott volna. 

A másik, hogy sok-sok háború folyik a színfalak mögött, hogy melyik sportág kerüljön 
be, melyik ne. Az érvek általában arról szólnak, hogy nézhető vagy nem nézhető tévén 
keresztül. Hegedűs Csaba úrral beszélve és a londoni olimpián személyesen is tapasztalva, a 
küzdősportokra nem lehetett jegyet venni. Elfogytak a jegyek villámgyorsan. Tehát nem igaz 
az egyébként, hogy az embereket nem érdekli. Lehet, hogy nehezen lehet közvetíteni. Az 
államtitkár úr szerintem el tudja mondani a vívás, vagy az öttusa átalakítását. Az öttusa egy 
napra került, egy nagyon látványos valamivé vált, nagyon komoly fizikai erőkifejtés egy 
napra sűrítetten. A vívást nem tudom elmondani, majd elmondja az államtitkár úr, hogyan lett 
az látványosabb. Tehát a javaslatunkban az is benne kell hogy legyen, hogyha kell és a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság úgy gondolja, hogy át kell alakítani a birkózást, akkor hagyja 
meg az esélyét ennek. Mondja meg, hogy igazából egy látványosabb, jobban közvetíthető 
valamit akar. Nem hiszem el egyébként, hogy a dzsúdó sportág jobban közvetíthető, mint a 
birkózó sportág. (Közbeszólás: Az ökölvívás!) Az ökölvívás másabb egy kicsit. Bár ezért 
vetetik le most majd a fejvédőt az ökölvívókról, hogy lássák, igazából milyen hatások érik 
őket. A Parkinson-kórt meg majd gyógyítják az orvosok a későbbiekben kicsit nagyobb 
mértékben és erővel.  

Fontos, hogy a mi országunk mit tesz. 260 millió forinttal támogatjuk a szeptemberben 
megrendezendő felnőtt birkózó világbajnokságot Magyarországon. Nagyon-nagyon fontos, 
hogy mi már ezen a területen lépjünk. Nagyon fontos, úgy gondoltuk, hogy az olimpiai 
bizottság elnöke… (Szekeres Pál felé fordul.) A Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, a 
Nemzetközi Fair Play Bizottságnak vagy melyiknek a tagja Schmitt Pál úr? (Szekeres Pál: 
Magának a bizottságnak.) A bizottság tagja. Tehát Schmitt Pál úr, Aján Tamás úr, Hegedűs 
Csaba meg különösen a saját erejét mozgassa, de parlamenti szinten azt üzenjük egyébként 
bármely parlamentnek, hogy nem szerencsés, ha direkt politikai eszközökhöz nyúlunk, ez 
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mindig visszaütött. Ha a sportot megnézzük, mindig visszaütött, ha a politika közvetlenül 
avatkozott be. Természetesen azok a háttérbeszélgetések a politikusok részéről, amelyek meg 
kell hogy jelenjenek ilyenkor, jelenjenek meg, de a felszínen a Magyar Olimpiai Bizottság, 
illetve a sport államtitkárság kell hogy a legnagyobb erőt fejtse ki.  

Nem akartunk versenyezni a Jobbikkal, halál komoly. Igazából biztos, hogy nem. A 
bizottságban megegyeztünk abban, bár Szilágyi képviselő úr kellőképpen képviselte elnök úr 
álláspontját, hogy itt nem az a fontos, hogy ezt ki találta ki, hanem az a fontos, hogy együtt 
csináljuk. Nagyon-nagyon fontos lenne, amit az elnök úr mondott, hogy álljunk a sarkunkra és 
mondjuk azt, hogy ez így nem jó. Látni kell, hogy a vízilabda is egyébként kezd veszélyben 
lenni, mert a vízilabdát a fénylő vízfelület miatt nehéz közvetíteni. S a többi. A játékvezetők 
nagyon befolyásolhatják. Tehát annyi mindent lehet kitalálni ez ügyben, mondom Nagy 
Andor képviselő úrnak, hogy sokszor csak a ki az erősebb alapon dőlnek el ezek a kérdések, 
azon múlik, hogy ki tud komolyabban lobbizni a dolog mögött. Szerintem mi elég erősek 
vagyunk a birkózásban az említett országok miatt. Az Egyesült Államok még itt van 
mögöttünk ez ügyben, ott is elég erős a birkózó sportág, hogy valamit tudjunk lépni. Kíváncsi 
vagyok a március 7-ei elnöki véleményre, hogy ő mit fog mondani.  

Az, hogy sokat dolgoznak a birkózók, azt gondolom, majdhogynem triviális, talán a 
legtöbbet dolgozó sportolók. De ma, ilyen olimpiai eredményeket, amiket most elér a világ, 
kis munkával nem lehet elérni. Sőt az orvosok egyre inkább azt mondják, hogy ez most már 
akár egészségkárosító, amilyen szintre lehet jutni. A dopping kérdést is felvetjük majd egy 
másik bizottsági ülésen, természetesen nagyon sokat léptünk előre mi, magyarok abban is, 
hogy e tekintetben ne érjünk még egyszer az athéni szintre. 

Csak hogy rövidek legyünk, még államtitkár úr is szól. 
 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen a szót. Először általánosságban. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság egy 
civil szervezet, amelynek minden országban a saját nemzeti olimpiai bizottságaik a tagjai. Ők 
kínosan ügyelnek arra, hogy a politikától a lehető legtávolabb tartsák magukat. Főleg 
egyébként ez olyan országokra érvényes, amely országokban - mondjuk - a politika irányítja a 
sportot, ami nálunk is volt negyven éven keresztül. Emiatt van egyfajta távolságtartás. De ez 
csak egy zárójeles mondat volt. 

Az olimpia programja kötött, megvan, hogy hány versenyszám, sportág van, hány 
ember fér be a faluba, hány embert kell mozgatni, milyen messze lehet a falutól a helyszín és 
még ezer-ezer dolog olyan szintig, hogy mekkora legyen a közvetítő kis kabinja, mekkora 
legyen a doppingszoba, mekkora felületű kis matrica helyezhető el a ruhán, hány szponzor 
lehet. Tehát minden elképesztő módon le van szabályozva, mert logisztikailag egy nagyon 
nehezen menedzselhető eseményről van szó. Először is eszméletlen sok néző van, nagyon sok 
sportoló van, zárt rendszerek vannak, a falu is zárt rendszer, maga az aréna is egy zárt 
rendszer és mindig pont emiatt - ezt sajnos a müncheni olimpia óta tudjuk - van 
terrorfenyegetettség, hol kisebb, hol nagyobb. Atlantában is történt robbantás, mindig vannak 
fenyegetések. Nem tudom, hogy önök közül hányan voltak kinn személyesen. Elképesztő 
katonai erődemonstráció egy ilyen és elképesztő biztonság kell mellé. Tehát az, hogy 
bővüljön a program, új sportágak legyenek és nőjön a létszám, szinte kizárt. Minden sportág 
szeretne olimpiai sportág lenni szinte kivétel nélkül és nagyon nagy a szorítás. Másrészről 
pedig vannak mindig olyan sportágak, amelyek veszélybe kerülnek. Veszélyben volt az öttusa 
is nagyon sokáig. Átálltak utána légpisztolyra, most pedig megint lesz ezzel kapcsolatban 
váltás és mindig van újítás. A vívást teljesen átalakították, megreformálták. Mondok egy 
példát. Volt egy olyan, hogy az olimpiai vívó döntőben tíz plusz egy perces vívás alatt az első 
tíz percben egy olasz meg egy német egymással szemben állt és nem mozdultak meg. Ez a 
vívók szempontjából érthető volt, mindkettő tartott a másiktól és azt mondta, hogy inkább egy 
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tusra vívok, mert tíz tusban lehet, hogy megver. Ezt mi megértjük, de aki például 200 dollárért 
megvette a jegyet és ahelyett, hogy egy parázs küzdelmet látott volna, azt látta, hogy 
ácsorogtak egymással szemben. Megváltoztatták tehát a vívási szabályt, ilyenkor mindkettő 
sárga lapot kap, majd ha nem mozognak, azt mondják, hogy lejárt a vívóidő, felkerekítik és 
egy találatra vívnak. Azután szétszedték, hogy ne tíz perc legyen, hanem háromszor három 
perc, közte egy perc szünet. Ez nagyon jó reklámblokk, nagyon jó lehetőség, ráadásul a sisak 
levétele után lehet látni a versenyző arcát, az edzőjét, van idő esetleg, ha nem reklámblokk 
van, különböző kommentekre.  

Úgy tűnik, hogy a birkózás mintha kicsit elaludt volna ebben. Tehát amikor ott van két 
hatalmas test, egymásnak feszülnek és azt látják, akik egy picit értenek hozzá, hogy minden 
támadás blokkolva van, egymásnak feszül két test, majd pedig a bíró felemeli az egyik kezét 
és nem értjük, hogy miért pont a mi fiunknak kell lemenni négykézláb, és akkor róla indítják a 
fogást, amikor mi a másikat passzívnak láttuk, holott mind a kettő passzív volt. Tehát ezen 
nem ártott volna korábban elgondolkodni. De itt azért rossz a tempó, mert nem volt ilyen 
jelzés. Tehát a vívás hallotta, hogy bajban van és úgy tudott megújulni, az öttusa is hallotta, 
hogy bajban van, a birkózás azonban nem hallotta. Ráadásul be vannak szorulva abba a 
történetbe, hogy május 27-én lesz egy olyan meghallgatás, ahol a kandidáló sportágak és a 
birkózás fog prezentálni a végrehajtó bizottság előtt. Tehát míg a másik sportág esetleg már 
négy-hat éve készül, a birkózásnak csak néhány hónapja marad. Nyilvánvaló, hogy nagyon-
nagyon beindult a lobbi tevékenység, ebben mi is benne vagyunk, magyarok, Hegedűs Csaba 
és a két nemzetközi olimpiai bizottsági tag. Mindenki, aki nyilvánvalóan tud segíteni, 
mozgatja a szálakat, de nagyon-nagyon-nagyon nehéz, mert nem hiszem, hogy a végrehajtó 
bizottság néhány hónap alatt olyan nagyon megváltoztatná a véleményét. Másrészt pedig a 
nemzetközi bizottság tagjai, a közgyűlés fog ezzel kapcsolatban dönteni. Tehát mi köztes 
lobbi tevékenységet tudunk folytatni. 

Itt kapcsolódnék ahhoz, amit a képviselő úr mondott. Önmagában az, hogy felvesszük 
a kapcsolatot az oroszokkal, például az orosz sportminisztériummal, az lehet, hogy kevés. 
Lehet, arra lenne szükségünk, hogy azt mondja meg nekünk a három előbb említett úr, hogy 
kinél kell lobbizni, kihez kell kapcsolatot találni, kik azok a meghatározó emberek a 
végrehajtó bizottságban, akik véleményvezérek, kik azok a közgyűlési tagok, akik ebben 
erősek. Ráadásul még bejön az a zavaró tényező is, hogy lehet, hogy vannak olyan országok, 
amelyek jók birkózásban, de egyébként ezekben a sportágakban is jók, amelyek itt fel vannak 
sorolva. Tehát nem biztos például, hogy Amerikának vagy Oroszországnak az az érdeke, hogy 
a birkózás maradjon, mert lehet, hogy például görkorcsolyában még jobbak. Úgyhogy ez egy 
rendkívül bonyolult helyzet. Úgy gondolom, hogy amit mi tudunk tenni, az az, hogy biztatjuk 
és támogatjuk a sportolókat, csinálják tovább a dolgukat, hiszen Rióban 2016-ban olimpia 
lesz és a birkózás rajta van a programon. Tehát mindenképpen fontos dolog, hogy azok a 
sportolók, akik most korosztályilag úgy vannak, hogy négy év múlva olimpiai bajnokok 
lehetnek, ők ezzel ne foglalkozzanak, hanem készüljenek, tegyék meg a magukét, a 
sportolónak az a dolga, hogy eddzen. Úgy gondolom egyébként, képviselő úr, hogy az a 
sportoló, aki olimpiát akar nyerni, nem napi három, hanem napi 6-8 órát is képes edzeni, vagy 
még többet is. Amikor én készültem az olimpiára vagy a paralimpiára, tudtam, hogy a világ 
másik végén egy másik ember ugyanúgy felkel reggel és megvan őrülve, a lehető legtöbbet 
akar edzeni. Tehát biztosak lehetünk abban, hogy a magyar birkózók a szívüket-lelküket 
kirakják, hogy a lehető legjobb eredményt érjék el. Ez ugyanúgy igaz a többiekre is. De ez 
egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz és összetett kérdés. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, ha 
hosszú voltam. 
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Határozathozatal 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Egyetértés van közöttünk. Ráadásul 

jelzem, hogy akár a török külügyi bizottságnak is tudjuk jelezni ezt a témakört, mert úgy néz 
ki, hogy március 17-e és 20-a között jönnek hozzánk. Azt javaslom, hogy döntsünk a 
határozati javaslatról. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a H/10143. számú 
javaslatot. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta.  

Köszönöm szépen, államtitkár úr, képviselő úr, hogy velünk voltak. Előadót kell 
állítanunk ebben az ügyben. Holnap lesz a határozati javaslat általános vitája. Kérdezem a 
képviselőtársaimat, kik azok, akik esetleg az általános vitában elmondanák az itt 
elhangzottakat. (Dr. Vejkey Imre jelentkezik.) Vejkey képviselő úr jelezte, hogy elmondaná. 
Köszönöm szépen. Ki támogatja Vejkey képviselő urat? (Szavazás.) Kérem, hogy ilyen 
vehemensen képviselje a bizottság álláspontját. Köszönöm szépen, Vejkey képviselő úr fogja 
a bizottság véleményét elmondani. 

Egyebek 

Az ötödik napirendi pontban az egyebekre térnénk rá. A holnapra meghirdetett 
találkozás az albán külügyi bizottsággal elmarad, illetve későbbi időpontban lesz, mert az 
albán parlamentben valami rendkívüli ülést hívtak össze.  

Másrészt tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a török külügyi bizottság március 17-
e és 20-a között látogatást tesz Magyarországon. A program részleteit majd el fogjuk küldeni 
a titkárságon keresztül, mert még most szerveződik a pontos itt létük. Kérem azt is, hogy 
ezekben a napokban, amikor teendőink vannak a török kollégáinkkal, minél többen vegyünk 
részt ezeken a találkozókon és rendezvényeken. (Közbeszólás: A holnapi ülés elmarad?) 
Folytatom! Természetesen holnap délelőtt a határozathozatalokat követően - hiszen holnap a 
plenárison is szavazunk - tartanánk a bizottsági ülésünket. Mali lesz a téma, az olasz 
választások és döntenünk kell közbeszerzési mentességekről is. Kérem tehát, hogy minél több 
képviselőtársam a szavazás, illetve határozathozatalok miatt vegyen részt a bizottsági ülésen. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, más hozzáfűzni való, kiegészíteni való az egyebekhez 
van-e? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, köszönöm szépen a bizottsági ülésen való 
részvételt. Szép napot kívánok. A bizottsági ülést bezárom. 

 
 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 48 perc)  

 
  

Balla Mihály  
a bizottság elnöke 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 


