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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 03 perc)

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend
elfogadása
DÚRÓ DÓRA (Jobbik) a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszöntöm
önöket a Kulturális bizottság mai ülésen. Az ülést megnyitom.
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.
Az előzetes napirendi javaslatot a képviselők írásban megkapták. Ehhez senki
nem terjesztett elő módosítást, így erről szavazunk. Ki az, aki támogatja a bizottság
tagjai közül az előzetesen kiküldött napirendet? Aki igen, az, kérem, jelezze!
(Szavazás.) Köszönöm. Volt-e nem szavazat? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás?
(Senki sem jelentkezik.) A bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet.
Tájékoztató
a
tevékenységéről

Sportért

Felelős

Államtitkárság

eddigi

Az első napirendi pontunk tájékoztató a Sportért Felelős Államtitkárság eddigi
tevékenységéről. Köszöntöm az előadókat, dr. Szabó Tündét, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának sportért felelős államtitkárát, valamint munkatársait, Sárfalvi
Péter helyettes államtitkár urat és Gémes Ivett Vivien szakmai koordinátor asszonyt.
Megadom a szót Szabó Tünde államtitkár asszonynak. Parancsoljon! (Kucsák László
és Ikotity István megérkeznek.)
Dr. Szabó Tünde tájékoztatója
DR. SZABÓ TÜNDE államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma):
Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Képviselő Asszonyok!
Képviselő Urak! Sportvezetők, Elnök Urak, Főtitkár Úr! Nagyon sok szeretettel
köszöntök én is mindenkit. Köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatom a Sportért
Felelős Államtitkárság eddig végzett tevékenységét és terveit. Most először
számolhatok be sportért felelős államtitkárként a tisztelt bizottság előtt, így engedjék
meg, hogy egy átfogó képet adjak a hazai sportélet rendszeréről, a sport politikai
irányairól, aktualitásairól. Megtisztelő számomra, hogy egy olyan ágazat
államtitkáraként szólhatok önökhöz, amely nemcsak hazánkban, hanem a világon
mindenhol rendkívül gyorsan és dinamikusan fejlődő ágazat.
A magyar sport olyan új rendszerének kialakítására volt szükség 2010-ben,
amely a nemzeti közösségi érdekek mentén határozott állami szerepvállalással
valósítja meg az újjáépítés feladatát. Az állami sportvezetés több célt is kitűzött maga
elé, többek között azt, hogy minden gyermek sportoljon, sportlétesítmények
épüljenek és minél több hazai rendezésű nemzetközi sporteseménynek adhassunk
otthont. Természetesen ezen területeken kívül kiemelt támogatást élvez az élsport és
az utánpótlás-nevelés, integrálva a fogyatékkal élők sportját is és a szabadidősport
területe is ide tartozik. 2016-ban a magyar kormány értékelte a sportot, mint
stratégiai ágazatot, támogató intézkedéseinek gyakorlati hatásait, az elmúlt olimpiai
ciklus során a kormányzat által biztosított finanszírozási programok sportszakmai
megvalósulásának folyamatait, valamint a sportigazgatási szervezeti átalakítás
hatásait.
A felülvizsgálat eredményeként az állami sportirányítás és a civil
sportigazgatás közötti feladat- és hatáskörmegosztás újraszabályozásra került. Az
állami források elosztásának elsődleges felelőse az állami sportigazgatási szerv lett. Az
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átalakítás megteremtette az úgynevezett egycsatornás finanszírozási rendszer
alapjait, amely átláthatóvá tette és ezáltal szakmailag teljeskörűen összehangolja az
állami sport célú támogatások nyújtását.
Az ismertetett célkitűzések elérését segíti a 2017. január 1-jétől hatályba lépett
sporttörvény-módosítás, amely által új köztestületi rendszert alakítottunk ki. A MOB
eddigi tagozati rendszerét úgy alakította át a módosított sporttörvény, hogy az eddig
belső szervezeti egységekként működő tagozatok önállóvá váltak és az élsport egyes
nagy területein közfeladatokat ellátó köztestületként működnek tovább. Ez alapján az
új struktúrában négy köztestület működik. A Magyar Olimpiai Bizottság, amely
továbbra is az olimpiai sportágak köztestülete, a Nemzeti Versenysport Szövetség a
nem olimpiai sportágaké, a Magyar Paralimpiai Bizottság a fogyatékkal élők
sportjának, valamint a Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidő Sportszövetség pedig e
három területnek a köztestülete lett. Az új rendszer létrehozásával az eddigieknél
nagyobb hangsúly helyeződik az élsport területén működő valamennyi tevékenységre,
a sportszakterületek stratégiai szerepének erősítésére, valamint erősebb
érdekképviseletekre.
Az egyes köztestületek a területükön szakértői segítséget nyújtanak a stratégiai
fejlesztési célok meghatározásában, javaslatokat tehetnek a központi költségvetés
tervezési feladataihoz, az állami sport célú támogatások elosztására, felhasználására
és további szakmai kérdésekben is véleményezéssel élhetnek. Rendkívül fontosnak
tartjuk, hogy a sportszövetségekkel közvetlenül napi kapcsolatban legyünk,
valamennyi szakmai területre kiterjedően együttműködés valósuljon meg. A sportági
feladatok ellátása, a folyamatosan bővülő programok, illetve az elmúlt időszakban
dinamikusan fejlődő és növekvő állami támogatás óriási lehetőséget és nagy kihívást
ad a sportágak számára, ugyanakkor fontos a különböző programok támogatási és
szakmai összehangolása is. Ennek érdekében kialakítottuk a sportági koordinátori
rendszert is, amely az idei évtől működik.
A felülvizsgálat eredményeként átalakításra került az Emberi Erőforrások
Minisztériumának sportért felelős államtitkársága is. Az új szervezeti struktúrában
két helyettes államtitkárság segíti a munkát, a sportigazgatásért és
sportágfejlesztésért felelős helyettes államtitkár dr. Fazekas Attila kollégám, a
sportszakmai főosztályt, a sportirányítási főosztályt, valamint a támogatási és
kontrolling főosztály tevékenységét irányítja. A nemzeti utánpótlás neveléséért és
sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkár Sárfalvi Péter kollégám személyében
pedig a nemzeti utánpótlás-nevelési főosztályt, valamint a sportkapcsolatokért felelős
főosztályt irányítja.
Az utánpótlás-nevelés területén olyan szervezeti keretek kerültek kialakításra,
amelyek biztosítják, hogy az utánpótlás-nevelés állami támogatása egycsatornás
finanszírozási rendszerben kerüljön végrehajtásra. Ez gyorsabb és átláthatóbb
megoldásokat biztosít, lehetővé teszi az eddig részben széttagoltan, részben
átfedésekkel működő programok és támogatási csatornák legteljesebb mértékű
összehangolását. Ezáltal az egész utánpótlás-nevelési rendszer hatékonyabban
működik. Az átalakulást követően a Sport XXI. Utánpótlás-nevelési Program, a
Héraklész programok és a sportiskolai program továbbra is zökkenőmentesen és
eredményesen működnek. A hosszú ideje sikeresen működő programok hatását
összegezve megállapítható, hogy a támogatott sportágakban a teljes korosztályos
vertikum megtalálható. Egységet képeznek a képzési rendszerek, amelyek számos
értéket teremtenek és ez a táblázat is jól mutatja, hogy az utánpótlás-nevelési
támogatások kiterjesztésével a korosztályban elért eredmények tovább nőttek, így
elmondható, hogy a célra szánt források jól hasznosulnak. A hatékony utánpótlásnevelés nélkül, ezt nagyon jól tudjuk, nem létezhet sikeres versenysport sem. Éppen
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ezért az élsport területét érintő legfontosabb intézkedéseket, változásokat fogom
bemutatni a dián látható témaköröket követve. Így a sportlétesítmények helyzetéről, a
sportágak támogatási rendszeréről, az edzők és a versenyzők hátterének
biztosításáról, a hazai rendezésű sportesemények támogatásáról és nem utolsósorban
a Testnevelési Egyetem fejlesztéséről is szót fogok ejteni.
Az utánpótlás-nevelés, a versenysport és a szabadidősport elengedhetetlen
feltétele a létesítmények biztosítása. A kormány 2010-ben szembesült azzal, hogy
óriási lemaradásunk van, hiszen a hazai létesítmények többségének állapota nem
felelt meg korunk követelményeinek, a sportolók nemzetközi, hazai versenyekre
történő minőségi felkészítésének biztosítása, valamint a szabadidőben sportolni
vágyó emberek és családok igényeinek kielégítése érdekében a sportlétesítmények
fejlesztése, felújítása, valamint új, modern sportcsarnokok építése vált szükségessé. A
kormány vállalta, hogy 2020-ra Magyarország a 16 kiemelt sportág, a nem olimpiai
sportágak és az 5 látvány-csapatsportág mindegyikében képes lesz arra, hogy akár a
legrangosabb nemzetközi eseményeknek is megfelelő házigazdája lehessen, továbbá
biztosítsa a feltételeket ahhoz, hogy a magyar sportolók a világversenyekre, köztük az
olimpiai játékokra megfelelő körülmények között készülhessenek fel. Ezeket a célokat
szolgálja a kormány 2014 és ’20 közötti időszakra vonatkozó sportlétesítményfejlesztési stratégiája is.
A sportfejlesztéssel és a sportlétesítmény-gazdálkodással összefüggő feladatok
változásával kapcsolatos intézkedésekről szóló kormányhatározat és az ide vonatkozó
kormányrendelet módosítása alapján jelenleg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
gondoskodik a kiemelt sportágak és a kiemelt sportegyesületek, sportlétesítmények
fejlesztéséről, terveik megvalósításáról, a nemzeti sportközpontok fejlesztéséről, az
állami támogatásból megvalósuló nagyberuházásokról. A sportért felelős
államtitkárság a szakmai iránymutatásért felel, ehhez megkapva a sportszakmai
felügyeleti jogkört kormányrendeletbe foglalva.
Néhány példát ez úton is bemutatok a már megvalósított fejlesztések közül.
Átadásra került a női kézilabda Európa-bajnokság egyik helyszínéül szolgáló győri
Audi Aréna. Átadásra került az idei nyári EYOF-hoz kapcsolódó új győri fedett uszoda
is. Megnyitotta kapuit a magyar egyetemi, főiskolai, diák- és szabadidősport
központja, a Tüskecsarnok és a Tüskeuszoda is. Átadtuk a teljesen felújított
Mátraházi Edzőtábor központot, ahol magaslati körülmények között tudnak
sportolóink készülni. Felújításra került a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok, a
Duna Aréna pedig, amely a világ egyik legjobb és legmodernebb uszodakomplexuma,
februárban került átadásra. Ezen a héten már az első nemzetközi nyitóeseményt is
megrendezzük, a férfi vízilabda bajnokok ligája hatos döntőjét. A sor itt
természetesen nem ér véget, a sportágak által igényelt létesítmények sorra nyitják
meg kapuikat.
A látvány-csapatsportágak tekintetében az egyik leglényegesebb intézkedés a
társaságiadó-kedvezmény rendszerének bevezetése volt. 2011-ben a kormány
lehetővé tette a vállalkozásoknak, hogy a társasági adójuk legfeljebb 70 százalékát
sport célokra adhassák és ajánlják fel. A források felhasználása meghatározott és
jóváhagyott célokra történik. Biztosítja a sikeres sportszakmai tevékenység
alappilléreit, a felkészítés és versenyeztetés támogatását, így az utánpótlás-nevelést,
az eszközfejlesztést, a képzést, valamint a hosszú távú fejlődés megalapozásaként a
sport célú ingatlanok fejlesztését, felújítását, mint például sporttelepek, sportpályák,
uszodák, tanmedencék, sportcsarnokok, jégcsarnokok, tornatermek építését és
fejlesztését. A támogatás hatásai között kiemelendő a szabadidősport céljára történő
hasznosítás fontossága is, hiszen a fejlesztéssel érintett ingatlanokban nagyszámú
szabadidősport-esemény rendezhető ingyenes vagy kedvezményes áron. Ez is
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törvényben van garantálva, ami utat nyit a nem versenyszerű sporttevékenységek, a
szabadidősport támogatása előtt is. A támogatási rendszerben érintett 5 látványcsapatsportágban, ami tervek szerint hamarosan 6-ra fog növekedni a röplabda
sportággal kiegészítve, az elmúlt öt évben 155 ezer fővel nőtt az igazolt versenyzők
száma, ami a 2011-es induláshoz képest jelentős növekedést jelent. A jelenlegi
támogatási rendszer 2023. június 30-ig él, melyet engedélyezési eljárás keretében az
Európai Bizottság hagyott jóvá idén februárban.
A következő terület a 16 kiemelt sportág fejlesztési, támogatási rendszere,
amely biztos alapokat teremtett a sportszövetségek részére, elősegítve a magyar sport
kiszámítható fejlődését. Olyan konstrukció került kialakításra, amelynek lényege a
program alapú finanszírozás. Az országos sportági szakszövetségek részére biztosított
támogatás összege 2016-ban meghaladta a 8,4 milliárd forintot. Idén ezt a támogatási
összeget szintén biztosítani tudtuk és ezen túlmenően még további keretösszeg áll
rendelkezésre a sportlétesítmény-fejlesztési elképzelések megvalósítására ezen
kiemelt sportágak részére. (Farkas Gergely megérkezik.) A támogatás
felhasználásának sportszakmai célrendszere kiterjed a versenysport, az élsport, az
utánpótlás-nevelés szakmai és működési feladataira, illetve az egyesületek,
akadémiák, műhelyek támogatásával összefüggő feladatokra is. Örömmel
mondhatom, hogy programunk sikerességét a számok igazolják, a szakszövetségek
adatai alapján a versenyengedéllyel rendelkező felnőtt és utánpótlás-sportolók
létszáma 30 százalékkal, az edzői létszám szintén 30 százalékkal, a tagszervezetek
száma pedig 10 százalékkal nőtt az érintett sportágakban. Tapasztalatból
mondhatom, hogy ez a rendszer kiválóan működik és hatalmas lehetőséget adott ezen
kiemelt sportágak fejlődésének.
Hiánypótló intézkedése volt a kormánynak a felzárkóztatási alap létrehozása,
amelyből a kiemelt sportágak kimaradtak, de sportszakmai szempontból viszont
indokolt volt a támogatásuk. Ezen sportágak nemzetközi viszonylatban is előremutató
fejlődéséhez sportlétesítmény-fejlesztési intézkedések is szükségessé váltak, ezen
beruházásokhoz és a kiemelt nemzetközi sportesemények hazai rendezésének
lebonyolításához tavaly év végén kiegészítő forrást biztosított a kormány. A kormány
a kiemelt szövetségek, egyesületek segítésén túl közvetlenül támogatja a sportolók és
az edzők munkáját is. A már jól működő programok és ösztöndíjak kiszélesítésével is
biztosítani kívánjuk a zavartalan szakmai munka feltételeit. A kiemelt edzői program
megteremtése történelmi jelentőségű a magyar sportban. Az idei évben 200 edző
került be a programba és elmondható, hogy ma már a kiemelt edzői státuszban lévő
szakemberek megbecsülésnek örvendenek mind anyagi, mind pedig erkölcsi téren,
akik mellett a nemzetközi eredményeket elérő edzők Gerevich ösztöndíjban
részesülnek.
Az államtitkárság és a Magyar Olimpiai Bizottság kezdeményezésére 2017-től
elindulhatott az utánpótlásedzők programja is. A program hosszú távú célja, hogy a
kiemelt edzői programban és a Gerevich ösztöndíjban részesülő edzők mellett,
azokkal komplex rendszert alkotva egy tervezhető, sikeres életpálya-lehetőséget
biztosítson az utánpótlásedzők számára is az életútprogram keretében. Idén már 350
utánpótlás-neveléssel foglalkozó edző kaphatott kiegészítő támogatást az olimpiai és
a nem olimpiai sportágak területéről.
A Magyar Sportcsillagok ösztöndíjprogramunk sikere egyértelmű, az idei tanév
első félévében 135, míg a második félévében 97 fő részesült ösztöndíjban. Idén a
nyertes pályázók 19 sportágat képviselve 20 különböző felsőoktatási intézményből
kerültek ki. A program népszerűségét az is jelzi, hogy egyre több sportoló jelentkezik
az ösztöndíjért, természetesen szigorú követelményeknek kell megfelelni az
eredményességet és a hallgatói jogviszonyt érintve. A sportolók részére lehetőséget
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kíván adni a kormány, hogy hazai környezetben, magyar szurkolók által támogatva
mutassák meg tudásukat, a sportlétesítmény-fejlesztések ehhez is hozzájárulnak
biztosítva a feltételeket, hogy minél több hazai rendezésű nemzetközi
sporteseménynek adhassunk otthont. A sportdiplomácia erősítését is jelzi, hogy egyre
több esetben lehetőségünk is van erre, hiszen 2016-ban például több mint 70
nemzetközi sportesemény rendezési jogát nyertük el, idén pedig 81 hazai rendezésű
nemzetközi világeseményt támogat a kormány, amelyből Magyarország rövid- és
hosszú távon is profitál. Az elmúlt években megrendezésre került kiemelt
sportesemények kapcsán kapott nemzetközi sportszakmai elismerések, pozitív
visszajelzések mutatják a magyar szervezők felkészültségét, hozzáértését és a
sportinfrastruktúra fejlődését. A versenyek sportdiplomáciai jelentőségén túl, a
sportszakmai jelentősége mellett a társadalmi, gazdaságélénkítő pozitív hatásai sem
elhanyagolhatóak. Mivel az adott sportág népszerűsége hazánkban növekszik, ezáltal
több gyermek akar megismerkedni a sportággal, és így több szülő irányíthatja a
gyermekét az adott sportág felé. Kiemelt sportesemények továbbá a minőségi
szórakoztatás részét is képezhetik, a társadalmi felelősségvállalás és az önkéntesség
színterei is a kiemelt versenyek. Természetesen a nemzetközi események
rendezésének gazdasági céljai is vannak, amelyek közül első a sportturizmus és a
gazdasági hatások erősödése. Mindemellett azt a technológiai célt is megemlítem,
hogy a kiemelt események segítségével tudjuk a nemzetközi sportági fejlesztéseket
elterjeszteni, amivel a versenyzőinknek hosszú távú versenyképességét tovább tudjuk
fejleszteni és segíteni.
A közeljövőben megrendezésre kerülő számos hazai rendezésű sportesemény
közül hadd emeljek ki egy nagyon jelentős eseményt, a vizes világbajnokságot, amely
a labdarúgó VB és az EB, illetve olimpia után az atlétika VB-vel vetélkedve a
legjelentősebb sportesemény a világban. Az esemény július 14-én kezdődik és két
héten keresztül fog tartani, majd egy hét szünet után megkezdődik a Masters VB is
több tízezer látogatóval és több mint tízezer nevezővel. A mai napon találkoztam a
főtitkár asszonnyal és ügyvezető igazgató asszonnyal is. Tehát napirenden van ez a
terület, úgyhogy bővebb információt fog a tisztelt bizottság kapni róla.
Szólnom kell a sport, mint stratégiai ágazat egyik legfontosabb programjáról, a
Testnevelési Egyetem fejlesztéséről is, hiszen az intézmény az edző- és
testnevelőtanár-képzésnek, az élsportolók fejlődésének, gyermekeink sportolásának
és egészséges életmódra nevelésének az alappillére. A TF a világ legrégebbi
mozgáskultúrával foglalkozó egyeteme, amelynek létesítményeiben sajnálatos módon
XIX. és XX. századi körülmények uralkodnak. A kormány döntése alapján több mint
százezer négyzetméteres területen épülhet fel a Testnevelési Egyetem új kampusza,
amely a tervek szerint 2018 szeptemberére készülhet el. A leégett csarnok helyére 50
méteres fedett uszoda, a Csörsz utcai sporttelep BAH-csomópontja felőli oldalán
pedig multifunkcionális sportcsarnok épül majd, amelyre azért is nagy szükség van,
mert a budai oldalon óriási a sportolásra alkalmas terület hiánya. Az új kampusz
biztosítani fogja Magyarország sporteredményeihez méltó világhírű oktatás feltételeit
is.
A magyar kormány, amikor a sportot, mint nemzetstratégiai ágazatot
kiemelten támogatni kezdte, nemcsak az élsport támogatására gondolt, hanem olyan
szabadidős fejlesztéseket és programokat is elindított, amelyek kifejezetten a
szabadidősportot, a tömegsportot, az egészséges életmód elterjedésének alapjait
támogatják és fejlesztik. A fiatal korosztály fizikai és szellemi fejlődésének elősegítése
érdekében a kormány célul tűzte ki, hogy minden gyermek sportoljon. Éppen ezért
2012-től a kormány bevezette az általános és középiskolások számára a mindennapos
testnevelést. Ennek köszönhetően mára már több mint 1 millió 200 ezer gyermek
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sportol minden nap minimum 45 percet. A megfelelő infrastruktúra biztosítása
érdekében elindult a nemzeti köznevelési infrastruktúrafejlesztési program, amely
jelenleg is nagy ütemben zajlik. A program első üteme során 25 településen létesült új
tanuszoda és a második ütemben további 26 tanuszoda található. A cél, hogy 2019-re
ne legyen olyan járás, ahol a gyermekeknek nincs lehetőségük megtanulni úszni,
hiszen az úszás talán az egyetlen olyan sportág, amelynek nem tudása életveszélyt is
okozhat. Ugyanakkor a létesítmények fenntartási költségei súlyos terhet rónak az
önkormányzatokra, ezért az uszodákat nemcsak megépítjük, hanem a működésük
fenntartásához szükséges pénzeszközöket is rendelkezésre fogjuk bocsátani. A
tornaterem-építési program során a helyi igényekhez igazodva első ütemben 26
tornaterem megépítésére kerül sor és további 26 tornaterem megépítését tervezzük a
második ütemben is. Ezek a fejlesztések hosszú távon szolgálják a fiatalok fejlődését,
elősegítve így az adott településen az egészségre nevelés feladatainak ellátását.
Emellett a sport kitörési pontot is jelent a hátrányos helyzetű településeken élő
gyermekek számára.
A nemzeti sportfejlesztési koncepció részeként 2015 januárjában elindítottuk
„A sport legyen a tied!” programot azzal a céllal, hogy országszerte segítse a sport
beépülését a gyermekek mindennapjaiba, előmozdítva ezzel a közreműködő sportági
szövetségek utánpótlásbázisának növekedését is. A Magyar Diáksport Szövetség
közreműködésével 20 megyei kiemelt esemény és több mint 200 helyi iskolai
rendezvény valósult meg, amelyeken több mint 15 ezer gyermek vett részt évente. A
program további elemeként több mint 1200 köznevelési intézmény részesült
sporteszköz-támogatásban. „A sport legyen a tied!” program lehetőséget ad az egyes
sportágak szakembereinek arra is, hogy az iskolás gyermekek között találják meg és
közülük válasszák ki a fiatal tehetségeket, ezzel is a kiválasztási rendszert segítjük.
A tudományos kutatások szerint a rossz egészségügyi állapot és a mozgáshiány
között rendkívül szoros kapcsolat van. Például az Egészségügyi Világszervezet, a
WHO az elhízást és a további ilyen jellegű betegségeket már az önálló betegségek közé
sorolja. De a mozgásgazdag életvitel mindezt, ezt az inaktív állapotot megváltoztatja,
éppen ezért van szükség a sport támogatására, hiszen ezzel az egyetlen eszközzel lehet
az egészséges életmódot és a betegségek megelőzését támogatni. Néhány példát
említve: a támogatások kiterjednek a Magyar Szabadidősport Szövetség közvetlen és
közvetett támogatására, a Magyar Természetjáró Szövetség támogatására, az Olimpiai
Ötpróba és a Nagy sportágválasztó program támogatására, valamint a Budapest
Sportiroda együttműködésére is, és lehet látni részben, hogy milyen jellegű és
nagyságrendű események vannak ezekből és ezeken keresztül támogatva. Mint
tudjuk, a lakosság legközelebb a saját lakóhelyén érhető el, így a helyben biztosított
programok, a szabadidősport-programok támogatása az ott élő közösségek számára
nagy előrelépést jelenthet. A kormány kiemelt figyelmet fordít a szabadidő aktív és
egészséges eltöltését szolgáló létesítmények fejlesztésére is. Ezt a célt szolgálja a
Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark program, amelynek első ütemében a
kormány kültéri sportparkok fejlesztésére 1,5 milliárd forint összegű forrást biztosít.
Ennek megfelelően 107 településen valósul meg szabadidős – egészség sportpark
beruházás és több településen bővül futókörrel, rekortánnal, amelyet az idei évben
további 5,5 milliárd forint fejlesztési forrás követ.
Az államtitkárság kidolgozott egy program alapú finanszírozási modellt
„Hiszek benned” sportprogram néven. A program egyik részében a helyi szinten
integrált sportszervezetek utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása
valósul meg 150 millió forint támogatással, a Sportegyesületek Országos Szövetsége
és az államtitkárság többkörös és közös szakmai egyeztetését követően mintegy 100
sportszervezet bevonásáról, támogatásáról született döntés. A program másik
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részében 100 millió forint forráskeret terhére 19 megyei jogú városnak nyújtottunk
támogatást szabadidősport kapcsolódó feladataihoz, a forrásból közel 60
szabadidősport-programot valósítottunk meg a szervezeteken keresztül az első
ütemben.
A korábban felsorolt feladatokon túlmenően célkitűzéseink és feladataink
között szerepel a Nemzeti Sportinformációs Rendszer elindítása és működtetése, a
Nemzeti Sport-táplálkozástudományi Intézet létrehozása. Nagyon fontos feladatunk
az Országos Egészségügyi Intézet minden igényt kielégítő modern székhelyének
kialakítása és ennek sportszakmai koordinálása. Ugyanígy rendkívül fontosnak
tartjuk a fogyatékkal élők, valamint a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek
sportjának fejlesztését és támogatását, valamint az utánpótlás és élsportba történő
integrálását. Ide tartoznak az emberierőforrás-fejlesztési operatív program sport
vonatkozású felhívásai, kiírásai és azok kezelése is. Ez a dia is jól mutatja, bár nagyon
apró betűs, hiszen erről egy külön komplex előadást tudnánk tartani, a nemzeti
digitális sportszolgáltatási tér komplexitását és az NSR fontosságát. Az egymásra
épülő modulok teljes körű információt fognak adni a sport iránt érdeklődőknek, a
szakembereknek, a szervezeteknek, a sportolóknak segítve az információ tárolását,
áramlását és a feldolgozását. A kidolgozása folyamatosan zajlik, az első ütem idén
szeptemberben zárul le, a második ütem pedig decemberben befejeződik, így
januárban már az NSR tesztüzeme elindulhat.
Végezetül hadd mutassam be önöknek azokat a felhívásokat, amelyek az
operatív program részeként a magyar állampolgárok mozgásfejlesztését,
egészségtudatosabb, mozgásgazdagabb életvitelét célozzák. Az első konstrukció célja,
hogy minél több tanuló életébe épüljön be a rendszeres testmozgás és a sportolás
igénye. A második projekt fő célja a gyermekek tehetséggondozása a sport terén és a
sport által. Valamint a harmadik projekt olyan egészségfejlesztő testmozgást és
szabadidősport-programokat támogat, amely a kevésbé fejlett régiókat fogja érinteni.
Tisztelt elnök asszony, tisztelt bizottság, ahogy hallhatták, a kormány
nemzetstratégiai ágazatként tekint a sportra, hiszen nincs még egy olyan ágazat,
amely ennyire pozitív hatással lenne szinte valamennyi szférára. Kihat az oktatásra,
az egészségügyre, az ifjúsági és szociális területekre, a családpolitikára és nem
utolsósorban a fejlesztésekre és a gazdaság élénkítésére. A kormány hosszú távú célja,
hogy a magyar társadalom sportnemzet mellett sportoló nemzetté is váljon és egyre
több fiatalt és felnőttet motiváljon arra, hogy válassza a mozgásgazdag, egészséges
életmódot. Kérem ebben az önök együttműködését és segítségét is, hiszen a sport
egyetemes értékünk, amely hozzásegít bennünket az egészségesebb társadalomhoz
mind mentálisan, mind pedig fizikai oldalról. Köszönöm szépen a figyelmüket.
Hozzászólások
ELNÖK: Köszönjük szépen az államtitkár asszony beszámolóját. Most a
képviselőknek van lehetőségük kérdéseket feltenni. (Több képviselő jelentkezik.)
Vinnai Győző képviselő úr, tessék!
DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt
Államtitkár Asszony! Engem nem kell meggyőzni a sport szerepéről, de hogy ilyen
átfogó képet kaptunk, megerősített abban a tudatban, hogy a sportnak milyen szerepe
van több területen, hogy az egészséges társadalom kialakuljon.
Csak két kérdést szeretnék feltenni, mert nem az a cél most, hogy ezt az átfogó
képet boncolgassuk. Az egyik, ami szerintem nagyon lényeges, hogy a vidéki
sportegyesületekre milyen figyelem irányul. Magam is vidékről jövök, Nyíregyháza
egyik egyéni képviselője vagyok és tudom, hogy államtitkár asszony is onnan indult.
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Ezért kérdezem tehát, hogy miként próbálja segíteni a kormány, az államtitkárság ezt
a területet.
A másik pedig a sportfejlesztési területek. Említésre került a tanuszoda
program, hogy minden gyerek tanuljon meg úszni, és ha jól jegyeztem meg, az első
ütemben 24 tanuszoda kerül átadásra. Most volt nem rég Csengerben az első
tanuszoda átadása. Nagyon örültünk, hiszen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ez
nagyon fontos dolog, a magyar-román határ mentén egy elmaradott térségben, egy
kis járás székhelyén valósult meg ez a program. Nagyon nagy örömmel hallottam,
hogy 24 lenne most és a második ütemben 26, ha jól figyeltem. (Dr. Szabó Tünde:
25!) Huszonöt 2019-ig. Ez nagyon lényeges az én választókerületemben is. Csak egy
rövid példát szeretnék elmondani. Három járás tartozik a választókerületemhez,
Nyíregyháza, Ibrány és Tiszavasvári, mintegy százezer ember él ott. Nyíregyháza,
mondjuk, rendben van, mert mint megyeszékhely ki is emelkedik és nem is hátrányos
helyzetű járás a nyíregyházi járás. Viszont Ibrány az, és ott van tanuszoda, amit még
PPP-s konstrukcióban építettek meg 2010 előtt. Az önkormányzat szinte nem tudta
működtetni, azért nem, mert a működési költségek olyan magasak voltak. Sikerült
2013-ban kiváltani ezt a PPP-s programot, tehát most már a működés rendben van.
Örömmel hallottam, hogy ez a tanuszoda program azt jelenti, hogy a működési
költségek nem az önkormányzatokat terhelik, mert vannak olyan, 5-8000-es vagy
tízezres kis járásközpontok, ahol nem tudják biztosítani ezt a forrást. Tehát szeretném
megkérdezni, hogy ezzel az ütemezéssel hogy állunk, mert nekem Tiszavasváriban
fontos lenne, hogy 2018-19-ig megépüljön a tanuszoda.
Még egy apró kérdés az EFOP-os programokról. Nagyon örülök, hogy
sportfejlesztési lehetőség is van, mintegy 952 milliárd forint van a teljes EFOP-ban,
de hadd tegyem hozzá, hogy tornaterem- és tanteremfejlesztésre van még egy
program, amely az iskolák számára áll rendelkezésre, ez a 4.1.3, amely elmaradt
térségbeli iskolák tornaterem-, tanteremfejlesztésére szolgál. Sokszor hallom azt a
kritikát a bizottsági ülésen is, ellenzéki társaim bírálják néha, hogy jó a mindennapos
testnevelés, mert talán félszívvel ők is azt mondják, hogy jó a mozgás, de nincs elég
tornaterem, és a lépcsőn ugrálnak, meg a folyosón szaladgálnak a gyerekek. Tehát ez
egy fontos dolog, hogy megfelelő körülmények között legyenek.
Tehát az egyik kérdés a vidéki sportegyesületekre, a másik pedig a
fejlesztésekre, elsősorban a tanuszoda programra vonatkozik. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék? (Szabó Szabolcs jelentkezik.)
Szabó Szabolcs, tessék!
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen a szót. Köszönöm a
beszámolót is az államtitkár asszonynak.
Néhány konkrét kérdésem lenne. Az első azzal kapcsolatos, hogy 2013-ban volt
a nem olimpiai sportágak világjátéka. Biztosan emlékszik rá államtitkár asszony, hogy
ott elmaradt még néhány jutalom kifizetése a helyezést elérteknek. Volt ebből per is
utána. Első fokon a sportolóknak adtak igazat és engem úgy tájékoztattak szóban,
hogy jogerőssé is vált ez az ítélet. Érdeklődnék, hogy megtörtént-e a kifizetés, ha nem,
mikor fog megtörténni, mert a választókerületemben, a csepeli kajak-kenu klubban is
vannak érintett sportolók.
A második kérdésem a Duna Arénára vonatkozna, amit emlegetett egy mondat
erejéig államtitkár asszony. A Final Six-re - ha jól emlékszem, így hívják a
vízilabdásoknak ezt a kvázi BL döntőjét - minden rendben van, tehát drótok a falban,
az öltöző rendben? Néhány fura pletykát hallottunk ugyanis, ezért kérdezem meg.
Kérem, nyugtasson meg minket, hogy rendben le fog menni ez a Final Six.
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A harmadik kérdésem, hogy mi van a csepeli birkózócsarnokkal. 2014-ben az
akkori költségvetésben szerepelt, aztán egy évvel el lett tolva, ha jól emlékszem, 400
millió forint körüli támogatással. Az önkormányzat több mint százmillió forintot,
mint önrészt elvileg megszavazott. Mikor lesz Csepelen birkózócsarnok, mi az oka,
hogy ez csúszik?
Negyedikként elvi jellegű állásfoglalást kérnék, ha lehet, államtitkár
asszonytól, hogy mit gondolnak a téli olimpiáról. Mert elhangzottak érdekes dolgok az
utóbbi napokban. Tudna-e erről valamit mondani, hogy egyrészt ez szóba került-e, és
ha egyébként szóba kerül a jövőben, akkor támogatják-e vagy sem, hogy
Magyarország társrendezőként téli olimpiát rendezzen? Köszönöm szépen.
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék? (Dunai Mónika jelentkezik.)
Dunai Mónika, tessék!
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Asszony!
Tisztelt Államtitkár Asszony! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Vendégeink! Jó volt hallani
államtitkár asszony beszámolójában, hogy az államtitkárság egyszerre helyez
hangsúlyt a versenysportra és a szabadidősportra is. Ezen belül is, ha tovább
taglaljuk, akkor a létesítmények felújítására, fejlesztésére, újak építésére is kellő
hangsúlyt fektet. Azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedekben ennyi
létesítményfejlesztés nem volt, főleg ilyen rövid idő alatt, néhány év leforgása alatt,
amennyi már megtörtént, illetve van előkészületben vagy a tervek szintjén.
Sikeres sportnemzethez és sportoló nemzethez nemcsak a létesítmények
szükségesek, hanem a tehetséggondozás, a tehetségek felismerése is ugyanilyen
fontos. Ez az a terület, amellyel kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni, mert ehhez
kellenek sikeres és jó edzők is. Látjuk, hogy elindult a Kiemelt edző program, látjuk,
hogy elindult az utánpótlás-edzők programja. Azt szeretném megkérdezni államtitkár
asszonytól, hogy ezeknek már vannak-e kézzelfogható eredményei. Tudjuk jól, hogy a
jó, jól képzett edzőinket külföldre csábították az elmúlt években. Érdekünk lenne,
hogy visszacsábítsuk ezeket a külföldön dolgozó edzőket, illetve itthon tartsuk azokat
a szakembereket, azokat az edzőket, akikre a magyar sport sikere érdekében
számítunk. Vannak-e már kézzel fogható eredmények ezen a területen? Ez lenne az
egyik kérdésem.
Másodikként én is a tanuszodákkal kapcsolatban szeretnék kérdezni, illetve
felvetni egy további vonulatot. Vinnai Győző képviselőtársam Nyíregyházáról és
környékéről, a kistelepülések igényeiről beszélt. Én Budapest XVII. kerületének
vagyok a képviselője. Sokszor azt látom, hogy amikor a vidéki fejlesztésekről
beszélünk és szembeállítjuk azokkal, vagy azok mellé állítjuk a budapesti
fejlesztéseket, akkor mindenki kipipálja, hogy Budapesten milyen sok létesítmény
épült, épül, most van tervben, akár a tanuszodák tekintetében is. Azonban a pesti
külső peremkerületek inkább vannak a hátrányos régiók között, mint a vidéki
települések. Mi egy több mint 80 ezres kerület vagyunk és egy használhatatlan
tanuszodánk van. Szeretném megkérdezni, hogy a tanuszoda-fejlesztések következő
lépcsőjében a budapesti peremkerületi lemaradott térségek milyen eséllyel tudnak
pályázni. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék? (Ikotity István jelentkezik.)
Ikotity István, tessék!
IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök
asszony. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Államtitkár Asszony! Tisztelt Helyettes
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Államtitkár Urak! Nagyon köszönjük a beszámolót és örülünk, hogy ennyi sok szép
dologra világított rá. A sport bizony valóban nagyszerű, ugyanakkor arra szeretném
felhívni a figyelmet, amit gyakran látunk, hogy e mögé a nagyszerű dolog mögé
nagyon könnyen el lehet rejteni olyan dolgokat is, amik kevésbé nagyszerűek. Nyilván
az átláthatóságra utalok és ennek a fonákjaira, illetve arra, hogy mi minden beruházás
és ezzel kapcsolatos korrupciógyanús ügy történt az elmúlt időszakban. Elegendő csak
utalni a hamarosan, alig több mint 50 napon belül megrendezésre kerülő vizes VB-re.
Tudjuk, hogy a költségei a tervezetthez képest most már több mint tízszeresére
nőttek. Azt gondolom, egészen vérlázító ez a szám, de sorolhatnánk más programokat
is, ahol hasonló növekedést láthatunk.
Mindezek miatt néhány hónappal ezelőtt a miniszterelnök úrhoz fordultam egy
levéllel, amelyben azt kértem, hogy a sportköltéseket tegyék átláthatóvá, véletlenül se
merüljön fel az a gyanú, hogy eme nemes cél mögött kevésbé nemes szándékok
bújnak el. Közérdekű adatokat kértem ki és érdeklődtem 9 téma kapcsán. Ilyen volt
többek között a riói olimpiai részvétel szakmai és pénzügyi elszámolása, a MOB
kormány felé átadott négyéves szakmai és pénzügyi elszámolása, kértük, hogy ezt
tegyék megismerhetővé, hiszen mi akadálya van egy ilyen beszámoló
megismerhetőségének, ha nem a titkolózás. A sportszövetségek szakmai és
költségterveiről érdeklődtem, melyek alapján a kormány döntött az állami
támogatások nagyságáról az elmúlt években. A sportszövetségek által az EMMI felé
leadott szakmai és pénzügyi elszámolásokról, a labdarúgó-akadémiák
teljesítményének szakmai értékeléséről. Erről átfogó értékelést nem igazán láttunk.
Kérdeztem, hogy a szabadidős, rekreációs sportfejlesztésekre, parasportfejlesztésekre,
diák- és egyetemi sportfejlesztésekre, utánpótlás-nevelésre a sportra költött állami
források hány százaléka ment és mennyi ment élsportra és a szakszövetségek operatív
működtetésére. A TAO-forrásokkal kapcsolatos sport-infrastruktúrafejlesztésekről
érdeklődtem. Kértem, hogy tegyék nyilvánossá a 16 kiemelt sportággal tervezett
szakmai egyeztetéseket a szakma és a média számára, és természetesen a 2024-es
olimpiai pályázat költségeit is szerettük volna látni, ezzel kapcsolatban sem kaptunk
információkat.
A miniszterelnök ezt a levelet lepasszolta önnek, hogy ön válaszoljon rá,
azonban valódi válaszokat nem kaptunk, viszont kaptunk egy olyan támadást, amit
ezúton is szeretnék visszautasítani. Idézem államtitkár asszony válaszából: „Nem
kívánjuk a pártokat bevonni a sportszakmai egyeztetések folyamatába, mivel nem
szeretnénk politikai fórummá alakítani a sportszövetségekkel kizárólag sportszakmai
alapon történő együttműködéseket.” Államtitkár asszony, ezt komolyan írta? Engedje
meg, hogy megmutassak és átadjak önnek egy ilyen kedves kis tablót, amin
sportszakmai szövetségek vezetői szerepelnek. Itt most egészen pontosan 10 van, de
nem a teljességre törekedtem. Ők valamennyien pártpolitikusok, vezető fideszes
politikusok. Komolyan állítja, hogy nem akarják a sportszakmába bevonni a politikát?
Hát, államtitkár asszony, ez mi, ha nem a politika bevonása a sportszakmába? Várom
válaszát. (Átadja a felszólalásában jelzett tablót Dr. Szabó Tündének.)
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék? (Dr. Hiller István jelentkezik.)
Hiller István, tessék!
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Államtitkár Asszony! Korrekt, amit
mondott, ami azt jelenti, hogy érthető és világos a koncepció. Az a kérdés, hogy ez a
koncepció átfogja-e az országunk egészét, mert ellenzéki érem az olimpián, meg
kormánypárti nincs. Csak érem van, vagy nincsen érem. Ezért érdeklődve hallgatnám
a legutóbbi olimpia után önök által is szükségesnek tartott átalakítás kapcsán a
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véleményét. Annak, mint láttuk és hallottuk, személyi konzekvenciái is voltak,
gondolom, hogy nemcsak egyes személyekről van szó, hanem strukturális átalakítást
terveznek és gondolnak. Azt akarom kérdezni, hogy ön szerint van-e esély arra, hogy a
legközelebbi olimpiára ennek eredményei lesznek. Mert nyilván önök tudják
megtervezni, hogy ez milyen hosszú ciklusra mérhető beruházás, hogy így mondjam.
A második egyszerűbb, mert itt már több Dél-pesti egyéni képviselő,
kormánypárti és ellenzéki szólt. Az egyik Csepelről, a másik a XVIII. kerületről. Én a
kettő között, Pesterzsébeten vagyok képviselő. Javaslom, hogy hárman hívjuk meg az
államtitkár asszonyt egy Dél-pesti körútra, sok tapasztalattal gazdagodhat. Nálunk
van birkózócsarnok, meg van uszoda is, másfajta problémákról szívesen beszámolok.
A harmadik politikai jellegű, de minthogy az Országgyűlés szakbizottságában
van, ahol politikusok ülnek, érthető, hogy nem csak szakmai kérdések merülnek fel.
Azt szeretném kérdezni, államtitkár asszony, hogy hogy tervezi a jövőjét, az
elkövetkező 15 évben tesz javaslatot arra, hogy olimpia legyen Magyarországon. Mint
a sportért jelenleg felelős első számú állami vezető, hogy látja ezt? A kormánynak nem akarok félreérthetően fogalmazni miniszterelnök úrral kapcsolatban - ön
szakmai felelősként tenne-e arra javaslatot belátható időn belül, hogy Magyarország
olimpiát rendezzen? Köszönöm szépen.
ELNÖK: Más hozzászóló? (Kucsák László és Pósán László jelentkeznek.) Már
jelentkeznek ketten is. Kucsák László, tessék!
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt
Államtitkár Asszony! Bizottsági Tagok! Kedves Vendégeink! Nem terveztem, hogy
hozzászólok, de miután Hiller István úgy értékelte az államtitkár asszony
összefoglalóját, hogy korrekt volt, akkor magam is igyekeznék a korrektség talaján
egy-két dolgot megfogalmazni.
Úgy gondolom, hogy annak az eredménye kézzel fogható, hogy a sportot
ennyire kiemelt nemzetstratégiai kérdésként kezeli a kormány. (Dr. Hiller István:
Főleg az olimpiát!) Én is végighallgattam képviselőtársamat! Azért is gondolom, hogy
ennek kézzel fogható eredményei vannak, mert a választókerületemben is tetten
érhető ez a sportoló gyerekek számában, a különféle választott sportágakban és így
tovább. Erre egyébként országos statisztikák is vannak, amelyeket szerintem nem
szabad figyelmen kívül hagyni. Valóban nincs baloldali és jobboldali érem, vagy
dobogó utáni helyezés sem, éppen ezért rendkívül fontos, hogy ezekre figyelemmel
legyünk és ismerjük el, hogy ebben valóban komoly előrelépések történtek és ennek
már megvan az eredménye is.
Képviselő úr, alelnök úr említette, hogy több Dél-pesti kerületről esett már
szót. Jóllehet a XVIII. kerületről még nem, mert Dunai Mónika a XVII. kerületet
említette, de természetesen akár egy ilyen Dél-pesti összejövetelt meg lehet ejteni.
Természetes, hogy mindig van még tennivaló minden településrészen, akár a
fővárosban, akár a fővárostól távol eső vidékeken is. De azok a létesítmények,
amelyek megvalósultak és megvalósulófélben vannak, közérdeket fognak szolgálni.
Ikotity képviselőtársunk feltette azt a lemezt, amelyet valószínűleg a mai
napon még sokszor fogunk kényszerűen meghallgatni. A felszólalásának körülbelül
40. másodpercében eljutott a korrupciózásig. Nem lenne baj, ha itt, a
szakbizottságban
olykor
arra
is
tekintettel
lennénk
a
felszólalások
megfogalmazásánál, hogy mondjuk egy Duna Aréna megépítése milyen módon tud
lendíteni adott esetben ezen sportágak ügyén. Érdemes lenne magukat a sportolókat
is meghallgatni.
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Arról pedig, hogy milyen kondíciókkal indult el ez a beruházás és a költsége
hogy alakul, majd természetesen lehet információhoz jutni. Attól azonban, hogy
szorzótényezős tévedéseket bemondjunk a bizottsági ülésen, én óvnám
képviselőtársamat. Majd keresse ki a jegyzőkönyvből, hogy hányszoros eltérést
említett. Nem biztos, hogy szerencsés ezt megtenni. Tehát nem örülök annak, hogy
bármilyen ügy kapcsán egyből a szokásos lemezeket kell hallgatnunk, meg majd a
papírokat és különféle tekercseket megtekintenünk. A képviselőtársamnak annyit
tudok mondani, mivel a Paralimpiai Bizottságtól kaptunk egy CD-t, hogy úgy
értékelem ezeket a felszólalásokat, hogy „Lassul a DJ, serceg a bakelit”. Köszönöm
szépen.
ELNÖK: Pósán László, tessék!
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Egyetlenegy
dolgot szeretnék csak kérni államtitkár asszonytól. Hiller képviselő úrnak arra a
kérdésére, amely a majdani olimpiára vonatkozik, ne válaszoljon. Ennek egyszerűen
az az oka (Derültség az ellenzéki képviselők között.), hogy a szocialisták is
megszavazták mind a fővárosban, mind a parlamentben azokat a jogszabályi
előterjesztéseket, amelyek egy hazai olimpia megrendezésére vonatkoztak volna.
(Elnök: Nem!) Majd utána látványosan ezzel szembe meneteltek. Tehát innentől
kezdve az ilyen felvetéseket szimplán provokációnak lehet értékelni. Köszönöm.
ELNÖK: Ismételten szót kért Ikotity alelnök úr, aztán Hiller István is.
Parancsoljon!
IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke: A megszólítottság okán
szeretnék reagálni. A kérdéseket az államtitkár asszonynak tettem fel. Az államtitkár
asszony is pontosan tudja, hogy nem az ő személyét támadom, hanem rávilágítottam
mindarra, ami a háttérben zajlik, míg ő szép és nemes dolgokért küzd, közben a
háttérben csúnya dolgok is előfordulnak szép számmal.
Azt, hogy feltettem ezt a lemezt, visszautasítom, Kucsák László alelnök úr.
Alelnök úr, ön nézze meg a számokat: 2013-as kormányhatározat szól arról, hogy 14
milliárd forintot szánnak rá, kormányhatározat szól arról, hogy 14 milliárd forint.
Tessék visszakeresni! Azt is tessék megnézni, hogy jelen pillanatban 141 és fél milliárd
forintnál tart a költség. És ez még nincs a végén közel sem. Tehát ez szépen növekszik,
úgy tűnik, hogy naponta 160 millió forinttal. Kiszámoltuk ezt. Ez egészen elrettentő.
ELNÖK: Hiller István, tessék!
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Szerintem ne hagyjuk ennyiben, alelnök úr!
Inkább szólítsa fel az államtitkár asszonyt, hogy ne csak egy kérdésre ne válaszoljon,
az összes kérdésre ne válaszoljon. Az az igazi jó bizottsági ülés, amikor a meghallgatás
során a parlamenti képviselő feltesz egy kérdést, majd egy másik képviselő felszólítja
az egyébként beszámolásra kötelezett kormánytagot, hogy ne válaszoljon. Szerintem
ez egy jó metódus, úgyhogy ne hagyja, hogy csak egy kérdésre ne válaszoljon, hanem
szavaztassa meg a bizottságot, hogy egyetlen kérdésre se válaszoljon az államtitkár
asszony. Ez az igazi jó párbeszéd! Elmondott egy szép prezentációt, mi kérdeztünk és
menjen ki.
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ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék? (Senki sem jelentkezik.) Nem
látok jelzést. Én is feltenném a kérdéseimet az államtitkár asszonyhoz a beszámoló
kapcsán, illetve olyan kérdéseket is érintve, amelyekről nem beszélt.
Az első a mindennapos testnevelés kérdése. A legújabb fittségi felmérés
alapján azt látjuk, hogy a 18 éves korosztály 30 százaléka van megfelelő fittségi
állapotban. Harminc százaléka a 18 éveseknek úgy, hogy ők már középiskolában
mindennapos testneveléssel járták végig ezeket az éveket. Ennek eredménye az, hogy
egyébként az előző időszak méréséhez képest némi javulás valóban kimutatható, de
csak néhány százalékos. Amikor a mindennapos testnevelést bevezették, a
Miniszterelnökség készített egy felmérést. Nem az ellenzéki pártok készítettek
felmérést, hanem a Miniszterelnökség, az ő megbízásából a Századvég egyébként, de
nem szeretnek korrupcióról beszélni sport kapcsán, úgyhogy most eltekintek ettől a
résztől. Ennek a felmérésnek az lett az eredménye, hogy 457 településen nincs
tornaterem és ezen belül 147 településen sportpálya sincs. Ezt nem az ellenzéki pártok
mondják, kormánypárti képviselőtársaim, hanem a Miniszterelnökség felmérése. Ez
volt a helyzet akkor, amikor bevezették a mindennapos testnevelést. Ebben a
tanulmányban elkészítettek egy modellszámítást is, egy átlagon felüli felszereltségű és
jól finanszírozott intézményre a Századvég részletesen kiszámolta, hogy ha megfelelő
helyiség napi 8 tanórában üzemel, akkor naponta 20 osztálynak lesz olyan testnevelés
órája, naponta 20 osztálynak, amelyhez nem áll rendelkezésre olyan infrastrukturális
háttér, amely szükséges lenne ahhoz, hogy például megfelelő tisztálkodási
körülmények között tudják ezeket a testnevelés órákat megtartani.
Ugyanez a tanulmány 2013 elején azt is tartalmazta, hogy 50 milliárd forint
fejlesztési pénzre lenne szükség ahhoz, hogy a megfelelő infrastrukturális
körülmények rendelkezésre álljanak. Ha az azóta eltelt időben a központi
költségvetésben tornaterem- és tanuszoda-építésre fordított összegeket összeadjuk, az
még az elmúlt öt évben sem éri el azt, ami a bevezetéskor szükséges lett volna.
Hangsúlyozom, hogy ez az összeg csak arra vonatkozik, amely új létesítmények
építésére tesz javaslatot, az, hogy a meglévők egyébként milyen állapotban voltak
akkor, illetve milyen állapotban vannak most, még nincs is benne ebben az
összegben. Ha a sportra fordított összegeket nézzük meg a 2018-as költségvetésben,
akkor a legmagasabb összeg, 65,8 milliárd forint a Puskás Ferenc Stadion építésére
fordítódik. Ha a különböző élsportot szolgáló létesítményfejlesztéseket összeadjuk,
azt látjuk, hogy a szabadidősport, és a diák- és hallgatói sport támogatása ezekhez
képest elenyésző, nagyságrendileg 1 és 2 százalék között van. Tehát egy olyan
országban, ahol a 18 éves fiataloknak csak az egyharmada, sőt egyharmada sincs
olyan állapotban, ami megfelelőnek tekinthető, úgy gondolom, sokkal többet kellene
fordítani arra, hogy a szabadidősportot, a diák- és hallgatói sportot támogassuk.
A második kérdés, amiről beszélni szeretnék, a TAO kérdése. Ez összefügg a
korrupcióval. Számos visszaélésről jelentek meg sajtóinformációk, illetve
sportkörökben is nagyon sok rémtörténet kering. Nagyon bízom benne, hogy nem az
volt a jogalkotói szándék, hogy ilyen visszaélésekre sor kerülhessen. Önök szerint a
TAO-rendszer ellenőrzése jelenleg megfelelően működik-e? Vannak-e visszaosztások
jelentős mértékben vagy nincsenek? Ha vannak, mennyire szolgálja hatékonyan a
jelenlegi ellenőrzési rendszer, hogy ezeket kiküszöböljék? Problémának tartják-e a
visszaosztások mértékét a TAO-rendszerben és általánosságban az ellenőrzés
hatékonyságával mennyire elégedettek? Úgy gondolják, hogy nincs ezen a téren
előrelépési lehetőség, illetve kötelességük, hogy ezeket a visszaéléseket kiküszöböljék
vagy visszaszorítsák?
A harmadik kérdés, amit Ikotity képviselő úr már érintett és meglátásom
szerint összefüggésben van a negyedik kérdéssel, amiről szeretnék beszélni, ez a
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politika és a sport kapcsolata, illetve az, hogy a politikusok milyen mértékben folynak
bele sportszövetségek vezetésébe. Ez összefügg, úgy gondolom, azzal, hogy a
beszámolóban ugyan nem beszélt erről államtitkár asszony, de Magyarország túl van
egy sikertelen olimpiai pályázaton. Sőt lehet, hogy 2032-ig nem is lesz lehetősége
Magyarországnak arra, hogy olimpiát rendezzen. Ennek, úgy gondolom, politikai
következményei is kellene hogy legyenek. Meggyőződésem, hogy az az aláírásgyűjtés,
amely során ilyen rövid idő alatt ilyen sok aláírást sikerült az olimpiát ellenzőknek
összegyűjteniük, valójában nem az olimpiáról szólt. Nekem meggyőződésem, hogy a
magyar emberek olimpiapártiak és meggyőződésem, hogy a budapesti emberek is
olimpiapártiak. Ez az aláírásgyűjtés valójában arról szólt, hogy az elmúlt hét év
kormányzásának következtében nagyon sok magyar ember a sportot, az élsportot a
korrupcióval azonosítja. (Dunai Mónika: Hát, nem!) Valójában ezek az emberek, akik
aláírták ezt az olimpiaellenes kezdeményezést, nem az olimpia ellen voltak, hanem a
korrupció ellen. Arra a korrupt rendszerre mondtak nemet, amit az elmúlt hét évben
építettek ki. Úgy gondolom, hogy az, hogy politikusok vezetnek sportszövetségeket,
illetve vezető tisztségeket töltenek be ezekben a szövetségekben, ez maga is szintén
burkolt korrupció. Mivel a parlamentben ehhez a bizottsághoz tartozik a sport is, én
is kaptam nagyon sok megkeresést sportági szakszövetségektől is, belső viták kapcsán
kerestek meg, de mindig igyekeztem távol tartani magam attól, hogy belefolyjak
bármelyik sportszövetség belső vitáiba vagy életébe, mert szerintem ez egy
politikusnak nem feladata. Más a feladata, más egy államtitkár feladata, más egy
parlamenti képviselő feladata, de a sportági szakszövetségek belső működése
meggyőződésem szerint távol kellene hogy álljon a politikától.
Az már más dilemmát vet fel, amikor nyilvánvaló szabálytalanságok,
nyilvánvaló átláthatósági problémák merülnek fel és törvénytelenül működnek akár
sportági szakszövetségek, elnökségi tagoknak nem engednek betekintést különböző
dokumentumokba, ahol bűncselekmény gyanúja felmerül. Ott nyilván
mindannyiunknak van feladata, de alapvetően nem tartom egészségesnek azt a
rendszert, amely jelenleg a politika és a sport között ilyen erőteljes összefonódást
eredményezett Magyarországon. Ha valaki pártpolitikát csinált a sportból, akkor
éppen a kormányzat az, az ellenzéki pártokat teljes mértékben kizárva minden egyes
magyarországi eseményből, vagy minden egyes magyarországi pályázatból, az
olimpiai pályázatból is. Épp ezáltal lett egy olyan mértékben átpolitizált ágazat
Magyarországon a sport, amit a kormányzat korrupciójával azonosítanak. Erről szólt
elsősorban az olimpiai aláírásgyűjtés is meggyőződésem szerint. Attól függetlenül,
hogy ennyi aláírás összegyűlt az olimpiai pályázat ellen, nem tartották volna-e
elképzelhetőnek azt, hogy egy népszavazás kiírását követően az emberek mégis
támogatták volna, hogy Budapest megpályázza a ’24-es olimpiát?
Ennyit szerettem volna elmondani. Ha van más képviselői hozzászólási
szándék, arra még természetesen van lehetőség. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok
jelzést. Akkor a válaszadásra megadom a szót államtitkár asszonynak. Parancsoljon!
Dr. Szabó Tünde válaszadása
DR. SZABÓ TÜNDE államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma):
Köszönöm szépen, elnök asszony. Sorrendben mennék, de elsőként elnök asszonynak
adnék válaszokat. Részben átfedések is vannak a kérdésekben.
Elsőként a mindennapos testnevelésről kérdezett. Az ön által
megfogalmazottaknak helyt adva mondhatom, hogy igen, ezért vezettük be a
mindennapos testnevelést, mert kijött egy olyan eredmény, hogy a gyermekek 75
százaléka kizárólag a testnevelés órák keretében mozog, végez bármilyen
sporttevékenységet. Azonnal cselekedni kellett. Nyilván, ahogy ön is megfogalmazta,
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létesítményhiányban szenvedtünk, de ettől függetlenül meghozta a kormány ezt a
döntését. Nagyon sok területről érkezett visszacsatolás, nagyon szerencsésnek
mondják, hogy tényleg elindulhatott, hiszen ez megadta a TTT-program lendületét.
Egyébként a TAO-programban is rendkívül sok fejlesztés van folyamatban. Eddig
közel 300 új sportlétesítmény épülhetett és közel 300-at fejlesztettünk rekonstrukció
során. Ezeket a létesítményeket a köznevelési infrastruktúraprogram keretében is
tudják használni. Nem utolsósorban megjegyezném, hogy a 16 kiemelt sportágnak
2014 óta van sportlétesítmény-fejlesztése, amelynek keretében közel 1500 program és
sportlétesítmény-fejlesztés indulhatott el, ezeket a létesítményeket az iskolai
foglalkoztatás során szintén tudják használni az iskolások.
Az, hogy a junior korosztályban, 18 évesen 30 százalék van fitt állapotban,
számomra elszomorító, hiszen én abszolút sportgazdag életmódot próbálok
népszerűsíteni, de ez nem tőlem függ. Egyébként négy éve vannak benne ezek a
gyerekek, hogy a mindennapos testnevelés keretében tudjanak aktívabban részt venni
a foglalkozásokon. Ez is azt mutatja, hogy még ez is kevés, és éppen ezért
szabadidősport-programok kapcsán is ezeket a létesítményeket úgy terveztünk meg
az elmúlt időben, hogy tudják használni a lakosság körében, iskolák közelében
legyenek elhelyezve. Ugyanígy van a felzárkóztatási program keretében is, a
sportlétesítmények mind-mind arra szolgálnak, hogy legyen létesítményük a
gyerekeknek. Hat éves kortól benne vannak a mindennapos testnevelésben, hogy e
program keretében még aktívabbak, fittebbek legyenek.
Nem vagyok a híve annak, hogy a gyógyszertámogatást vegyük alapul, de
muszáj mondanom, hogy a gyógyszerekre nagyon jelentős mennyiségben költünk.
Ezért támogatja a kormány, hogy ezt kicsit meg kell fordítani. Remélhetőleg, ezt el
fogjuk érni pár éven belül, és kimutatható lesz, ha egy város, egy önkormányzat
sportosabb életmódot él és programokat támogat azáltal, amiket említettem is, a
„Hiszek benned” sportprogrammal és különböző szabadidős programmal is
egészségesebbé is válik a lakosság. Ez a mi legfontosabb célunk és ezért aktívan is
próbálunk tenni. Remélem, hogy ez látható is.
Ön által is említett volt a TAO-rendszer ellenőrzése. Korrupció, visszaélések,
visszaosztások. Ilyen szavakat hallok. Egyébként több képviselőtől is hallottam már
ezt. Én egy jogvégzett ember vagyok, ezért én mindig tényekre szeretek hagyatkozni.
Akinek ilyen tudomása van, hogy valaki visszaosztott valahova valamit, akkor az
legyen olyan kedves és jelezze, mert én is nagyon-nagyon szeretnék akár eljárást is
kezdeményezni, de mindenki élhet büntetőjogi feljelentéssel, hiszen jogállamban
élünk és mindenkinek lehetősége van feljelentést megtenni. Ettől függetlenül
természetes, hogy ha a korrupció gyanúja fennállhat, akkor tegyük meg a szükséges
lépéseket és teremtsünk a közigazgatásban akár nem jártas, akár a benne élő emberek
számára is egy olyan rendszert, amely az átláthatóságot biztosítja. A látványcsapatsportágakról beszélünk. Nagyon erős az ellenőrzési rendszerünk. Külön
főosztály foglalkozik minden egyes beadott projekttel. Egyébként a 300 millió
forintos programok ellenőrzése a sportági szakszövetségekhez tartozik. Közel 2000
darab fut jelenleg is. (Demeter Zoltán kimegy a teremből.) Nálunk a 300 millió feletti
programokat ellenőrizzük, ott közel 200 programról van szó. Jelezném, hogy ha le
van zárva egy ellenőrzés, akkor azt minden esetben ki tudjuk adni és ki is adjuk,
hiszen adatigénylés esetén mindenkinek azonnal tájékoztatást adtunk eddig is, de
amennyiben folyamatban van egy ügy, azt nem tudjuk még kiadni, tájékoztatást nem
tudunk adni.
Egyébként a források felhasználását nagyon szigorú protokoll alapján
végrehajtott többlépcsős szakmai és pénzügyi megvalósíthatósági vizsgálat és
ellenőrzés követi. A közigazgatási szervezet keretei között 3 szakaszból áll az
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ellenőrzés és a monitoringrendszer. Ez pedig a sportfejlesztési program előzetes
jóváhagyása a jóváhagyást végző szervezet által, a negyedévente benyújtott
előrehaladási jelentések folyamatos nyomon követése, a sportfejlesztési programok
támogatási időszakot követő lezárása után, 20 millió forint fölötti támogatás esetén
már könyvvizsgáló által hitelesített dokumentumról van szó, záró- vagy
végelszámolás benyújtása és vizsgálata kötelező minden esetben. Az ellenőrző szerv
feladata a támogatási összegek jogszerű felhasználásának ellenőrzése, a
sportfejlesztési programok megvalósulásának figyelemmel kísérése, és emellett ha
bármilyen hiány van, a benyújtások során hiánypótlásra szólítjuk fel a
sportszervezeteket, egyesületeket, de abban az esetben visszafizetési kötelezettségről
kell értesülniük.
A korrupcióról beszéltem, de említésre került a politikusoknak a sport civil
szervezeteken belüli korlátozása. Itt megjegyezném, hogy igen, megkaptam a levelet
és úgy szólt az a kérdés, hogy miért nem támogatja a kormány a politikusoknak a civil
szervezetekben betöltött vezetői szerepének korlátozását. A kormány nem kívánja
továbbra sem korlátozni a politikusok civil szférában betöltött szerepét, hiszen a
sportszövetségek, egyesületek döntési jogkörébe tartozik, hogy kit választanak meg
maguk körében akár elnöknek is. Megkaptam a listát, én is látom. Egyébként meg
lehet nézni. Valószínűleg sportban járatos emberekről van szó. Úgy gondoljuk, hogy
nem a politikai hovatartozás határozza meg egy szövetség sikerét, erre volt példa az
elmúlt időszakban is, de most azokat nem fogom idehozni. Szeretném felhívni a
figyelmet arra, hogy egy sportági szakszövetséget vezetni nem egyszerű feladat, és aki
erre vállalkozik, az nagyon jól tudja, hogy meg kell felelnie a sportolóknak, a
szakembereknek, a kluboknak és óriási az elvárás feléjük. Úgyhogy aki egy ilyet
elvállal, bizony felkészültnek kell lennie és folyamatosan képeznie kell magát akár a
sportágban, vagy a sportszövetségben.
(Pillanatnyi születet tart.) Közben nézem a kérdéseket. Élsport támogatása,
diák- és hallgatói sport közvetlen támogatása és szabadidősport viszonya. Ha
megnézzük, ezért van az utánpótlás-nevelési programok fejlesztése, ezért van a
szabadidősport fontosságának támogatása. Még az első diámon látható volt egy
háromszög alakú táblázat. Az alapjait képezi az, hogy minél többen sportoljanak. Ezt
a magyar kormány is így látja, ennek a fontosságát, és éppen ezért, ha ténylegesen az
eredmény az élsportban látható, nagyon fontos hangsúlyt helyezünk az utánpótlásnevelésre, így a diák- és hallgatói sportra is és ezáltal a szabadidősportra. Most nem
említeném újra a programokat, amelyek során el tudjuk ezt érni, hogy ténylegesen
akár a családoknak, akár a gyerekeknek, de az idősebb korosztályoknak is milyen sok
programot és támogatásokat tudtunk adni.
Olimpiai pályázatról és annak sikertelenségéről esett szó. Én nem beszélnék az
olimpiai pályázat sikertelenségéről, hiszen sikeresen pályáztunk, a szakmai team
nagyon nagy munkát végzett. Én inkább az abból való kihátrálást említeném
sikertelenségnek. Mindenki tudja, hogy összefogás és közös akarat kell ahhoz, hogy
egy ilyen nemzetközi eseményt egy nemzet megpályázzon. Óriási egyetértéssel, óriási
összhanggal kell nekiállni és szinte egységesen kell kiállni. Amikor elindult az
olimpiai pályázat, a fővárosi önkormányzat által is döntés született, megszületett a
döntés a kormány részéről, megszületett az Országgyűlés részéről is. Az eltelt időszak
bemutatta, hogy ebből kihátrálás történt és ennek megfelelően egy Los Angeles és egy
Párizs mellett nem tudtuk megtenni, hogy bentmaradjunk egy esetleges népszavazás
mellett, hiszen folyamatos lobbi tevékenységek mentek. Folyamatos feladatellátások
keretében nem prezentálhatták azt a szakemberek, hogy még sajnos visszalépünk
eggyel, nem lehetett tudni, hogy akarjuk-e egyáltalán vagy sem. Tehát ez volt a
legjobb döntés. De Hiller képviselő úr kérdésére válaszolva, ha ez az összefogás
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megtörténik és tényleg érzékelhető a közös akarat, akkor természetesen akár 4 év
múlva, 8 év múlva, 12 év múlva én támogatom a magyar olimpiát. Az elnök
asszonynak szerintem meg is válaszoltam.
Most sorba mennék. Vinnai képviselő úr kérdése. A sportfejlesztés területén a
tanuszodákra kérdezett a képviselő úr. Igen, 25 az első ütemben, 26 a második
ütemben, de feltételezem, hogy ez nem fog megállni. Dunai Mónika képviselő
asszonynak is válaszolok egyúttal. Én is nagyon szeretném, hogy minél több
tanmedence épüljön. Egyébként nagyon sokan nem tudják, hogy ez a tanmedence
program nem kizárólag csak egy tanmedencéből áll. Huszonöt méteres medence is
megtalálható ebben a létesítményben. Egységes beruházást kapnak a térségek.
Nemcsak arra van lehetőségük a gyerekeknek, az ifjúságnak, hogy megtanuljanak
úszni, hanem arra is, hogy tovább tudjanak fejlődni. Igen, szükség van rá és itt
tudnám mondani, hogy Budapesten a vízfelület hiányát magunk is tapasztalhattuk az
elmúlt időszakban. Ahogy bezárt a rekonstrukció miatt egy-egy uszoda, már
problémát jelentett, hogy hova menjenek a sportolóink úszni. Tudjuk, hogy a
Tüskeuszoda megépült. Nagyon örülünk neki, fantasztikus munkacsarnokot kaptunk.
Nagyon örülünk a Duna Arénának, hiszen óriási lehetőséget kapott az élsport. De
hangsúlyoznám, hogy itt is van egy tanmedence, amely folyamatosan várja a
gyerekeket, és igazából ennek a hatását, hogy mit is jelent majd a világbajnokságot
követően fogjuk érzékelni.
A kérdésre visszatérve: közel 300 létesítmény épült meg, ahogy említettem. Ez
is azt mutatja, hogy minden térség fontos, fontos, hogy a vidéki városoknak is
létesítményeik legyenek. A tanmedence program második ütemét most fogja
elfogadni a kormány, és ahogy mondtam, már sorban áll a harmadik ütem is és
egyáltalán nincs kizárva, hogy lesz harmadik üteme a fejlesztéseknek. Nagyon nagy
szükség van rá.
Az EFOP-hoz visszatérve: igen, bennefoglaltatik egy 4.1.3.-as, amiről nem
beszéltem, a tornatermek fejlesztési lehetőségeit tartalmazza. A három program
kapcsán, amit mondtam, 7 milliárd forintos támogatásról van szó. Folyamatban
vannak ezek az operatív programok, például értékelés alatt áll a felnőtt lakosság
prevenciós célú egészségfejlesztése a szabadidősport terén, de folyamatosan nyomon
követjük és az értékelésben részt veszünk annak érdekében, hogy sportszakmai
szempontból is a szabadidősport terén egy nagyon fejlesztő programot tudjunk
végrehajtani.
Szabó Szabolcs képviselő úr a téli olimpiáról érdeklődött. Én mindig azt
mondom, hogy meg kell vizsgálni sportszakmai szempontból, hogy rendezünk-e egy
ekkora volumenű nemzetközi eseményt. Egyébként kormány előtt nem volt a kérdés
és hivatalosan még én sem kaptam felkérést, hogy ezt dolgozzuk ki. Természetesen a
téli sportágak is egyre erősebb eredményeket mutatnak. A gyorskorcsolyázásban
egészen éremesélyes sportolóink is vannak, akik a téli olimpiára készülnek. Ez is
motiválja a szövetséget, a téli sportágban résztvevőket, hogy igenis ott tudunk lenni
attól függetlenül, hogy nincsenek meg még a létesítményeink, illetve, hogy ilyen
éghajlaton olyan körülményeket nem tudunk biztosítani, mint például a szomszédos
országok. De egy összefogással akár itt is lehet téli olimpiát rendezni, ezt
sportszakmailag meg kell vizsgálni, természetesen a Magyar Olimpiai Bizottsággal
szorosan együttműködve. Erre ezt tudom válaszolni.
Kérdésként merült fel a nem olimpiai sportágak 2013-as kifizetése. Ez a Cali
világjátékokat érintette. Igen, első és másodfokon is a határozat megszületett, a
sportolók és a sportszakemberek meg tudják kapni a javadalmazásukat. Ennek
megfelelően a kormány-előterjesztés elkészült, a kormány a napokban dönt, illetve
döntött is, csak a forrásnak meg kell érkeznie, hogy kifizetjük a sportolókat és a
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szakembereket. Ez 270 millió forint, ennyiről beszélhetünk, úgyhogy természetesen a
határozatnak megfelelően ki lesz egyenlítve.
Még volt egy kérdése a képviselő úrnak, hogy a Duna Arénában a Final Six
rendben fog-e menni. Egy hét múlva egyébként a Budapest bajnokság
úszótesztversenye lesz. Ez lesz a világbajnokság, akár a vízilabda sportág, akár az úszó
sportág tesztversenye. Remélem én is, hogy minden rendben van. Egyébként nem
tudom, jártak-e már a Duna Arénában. Ha a képviselő asszonyok, urak, elnök asszony
szeretne elmenni, nagyon szívesen körbemutatjuk ezt a létesítményt. (Elnök: Voltunk
már.) Mert valóban a világ egyik legmodernebb és legjobb építménye lett.
Feltételezem, hogy minden rendben lesz és semmilyen olyan komplikáció nem fog
felmerülni, ami, mondjuk, a világbajnokságon is előjönne. Úgyhogy jelenleg
mindenki, szakemberek igazolták, hogy rendben van az uszoda.
A csepeli birkózócsarnokról kérdezett még a képviselő úr. Folyamatban van az
építési engedély és a kiviteli tervek készítése, a közbeszerzési eljárás is folyamatban
van. Az önkormányzat egyeztet a beruházási programról, úgyhogy meg fog valósulni a
csepeli birkózócsarnok, ha ez rajtunk múlik, minél hamarabb.
Ikotity képviselő úrnak az átláthatóság kapcsán részben már válaszoltam. A
riói olimpia elszámolása folyamatban van. A sportszövetségek ugyanígy éves
ciklusban dolgoznak, és ha lezárul, minden nyilvánosan rendelkezésre bocsátható az
adatigényléseknek megfelelően. Ugyanígy a sportszövetségnek a beszámolása,
elszámolásai is, az akadémiai értékelés is folyamatban van. Az éves elszámolások
most érkeznek be és a hiánypótoltatások megtörténte után és a lezárását követően
minden átláthatóan rendelkezésre áll.
Utánpótlás-nevelés, élsport költségvetésére azt tudnám mondani, hogy a
költségvetés sorai pontosan tartalmazzák, hogy mely tevékenységre, milyen
fejlesztésre, milyen összeget tudunk rendelkezésre bocsátani akár a sportági
szakszövetségek részére, akár a sportszervezetek részére.
Hiller képviselő úr kérdezte, hogy a struktúraátalakítás eredményei milyen
hatásban lesznek akár Tokióra vagy az azt követő olimpiára. Erre azt tudom mondani,
hogy ennek a struktúraátalakításnak mindenképpen pozitív hatásai vannak a
sportágazatra, hiszen olyan jellegű programok indulhattak el, amelyeket szerettem
volna és - remélem - be is tudtam mutatni önöknek. Ezt nem lehet nem egy oldalról
látni és irányítani és ezáltal az egycsatornás finanszírozás sokkal gyorsabbá,
szakmailag sokkal hatékonyabbá fogja tenni akár a működést, akár a sportszakmai
feladatok ellátását. Az élsportolóink minden feladatra megkapják a támogatásukat,
hozzátartoznak az edzői képzési rendszereink is, hogy tényleg csak azzal kelljen
foglalkozniuk, ami az eredményességet javítja.
Az utánpótlás-programok kapcsán pedig nézzük meg, hogy a világban milyen
programok vannak és mi is miket indítottunk el. 2011-től, 2013-tól tudtuk a nagy
átfogó utánpótlás programokat elindítani. Ennek a hatása körülbelül 10-12 év múlva
jelenik meg az élsportban. Tehát erre azt tudom mondani, hogy 2020-ban, de még
inkább 2024-ben már az olimpián is látható eredményei lesznek. Ettől függetlenül
segítve a jelen élsportot is, feltételezem, hogy kihat az eredményességre az, hogy télen
ott tudnak edzőtáborozni a sportolóink, ahol szeretnének. Hangsúlyozom, télen
mindenki melegebb éghajlatra szeret menni a betegségek elkerülése érdekében, nem
beszélve arról, hogy a sportlétesítmények fejlesztése is ezt a hatást fogja generálni.
Dunai képviselő asszony kérdésére választ adtam a tanuszoda programok
terén. Ténylegesen közérdeket szolgál, hogy legyenek sportlétesítményeink. Tényleg
én is azt tapasztalom, hogy soha nem látott sportlétesítmény-fejlesztések indulhattak
el az elmúlt években. Megint csak azt kell mondanom, hogy véleményem szerint
szinte minden családot érint. Ha nem közvetlenül, akkor közvetetten ennek a
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létesítményfejlesztési programnak a hatása. Nekem is van három gyermekem, ha
hétvégente megyek bármilyen létesítménybe - most kosárlabdáról, kézilabdáról,
vízilabdáról, látvány-csapatsportágakról beszélünk -, tényleg azt látom, hogy
mindegyik tele van. Szeretném hangsúlyozni, hogy ha nézzük a leigazolt sportolók
számát, annak több mint a fele labdarúgó. Ezt sem szabad elfelejtenünk. Mindenki
szeretne jó futballt, mi is szeretnénk, éppen ezért vannak az utánpótlás programok,
akadémiák támogatása, hogy hamarosan legyen is.
Válaszoltam mindegyik kérdésre. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár asszonynak és munkatársainak, hogy
rendelkezésünkre álltak, a munkájukhoz jó egészséget és sok sikert kívánunk. Ezzel az
első napirendi pontot lezárom.
Tájékoztató a 2016. évi nyári olimpiai játékok tapasztalatairól, a
következő olimpiai felkészülés terveiről
Második napirendi pontunk a) része a 2016. évi nyári olimpiai játékok
tapasztalatairól, a következő olimpiai felkészülés terveiről történő beszámoló.
Köszöntöm az előadónkat, Kulcsár Krisztiánt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökét,
illetve Fábián László főtitkár urat. Megkérem önöket, hogy foglaljanak helyet az
asztalnál. Megadom a szót Kulcsár Krisztián elnök úrnak. Parancsoljon!
Kulcsár Krisztián tájékoztatója
KULCSÁR KRISZTIÁN elnök (Magyar Olimpiai Bizottság): Köszönöm szépen.
Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Egyből volna egy kérdésem. Kaphatunk-e
valami kis logisztikai segítséget, hogy ezeket a dokumentumokat kiosszuk? (Az
asztalon lévő kiadványokra mutat. - Elnök: Természetesen!)
FÁBIÁN LÁSZLÓ főtitkár (Magyar Olimpiai Bizottság): Kérnénk az elnök
asszony hozzájárulását, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság négy évét bemutató
anyagot, illetve a riói olimpia beszámolóját a képviselő hölgyeknek és uraknak
kiosszuk. Amennyiben ez lehetséges, egy kézzel fogható anyagot is tudnánk itthagyni
a munkánkról. (Elnök: Köszönjük. - Ikotity István kimegy a teremből.)
KULCSÁR KRISZTIÁN elnök (Magyar Olimpiai Bizottság): Köszönjük szépen.
Kulcsár Krisztián vagyok, a Magyar Olimpiai Bizottság frissen megválasztott elnöke.
Ebben a minőségemben először ülök a Kulturális bizottság előtt, vagy egyáltalán
bármilyen bizottság előtt. De azt gondolom, ez teljesen természetes annak, aki
részben közpénzből gazdálkodik.
Mi két ügy miatt vagyunk itt, az egyik a riói eredmények bemutatása, azoknak
az elemzése, a másik pedig a tokiói felkészülésről való beszámolás. Két dolgot
szeretnék elöljáróban mondani. A kiosztott anyagok egyike a „Londontól Rióig 2013-16” címet viseli, ez mutatja be a teljesítményt abban az időszakban, amikor a
Magyar Olimpiai Bizottság a sporttörvény változása előtti időszakban teljes
autoritással vezette a magyar sportot. A másik pedig a beszámoló magáról a riói
olimpiáról. A másik, hogy miután néhány szót mondtam, mindkét témában egy
részletes prezentációt fog adni Fábián László főtitkár úr önöknek.
Rióval kapcsolatban két dologról érdemes beszélni. Az egyik a felkészülés
Rióra, a másik pedig természetesen az eredmények. A felkészülést illetően, amit
mondanék - és először a pluszokkal kezdeném -, hogy a magyar sport stratégiai
ágazattá való nyilvánítása után, annak következtében nyilvánvalóan soha nem látott
mértékű forrás áramlott a magyar élsportba. Azonban látni kell, aki a sportot kicsit
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érti, ismeri, hogy ezek a források, még ha a lehető legjobban kerülnek is
felhasználásra, nyilvánvalóan nem tudnak hasznosulni ennyi idő alatt. Hiába
kerülnek be azok a források bármelyik sportági szakszövetségbe, bármilyen
egyesületbe, csodák sajnos nincsenek, nem lehet egy-két, 3-4 vagy hat év alatt sem
olimpiai bajnokokat, de még kvalifikált versenyzőket sem kinevelni. Tulajdonképpen
ott kell mérni azt, hogy a pénzmennyiség, ami a magyar sportba áramlott,
megfelelően került-e elköltésre, ha azt nézzük meg, hogy maga az utánpótlásbázis
milyen mértékben tudott növekedni ebben az időszakban. Ezzel kapcsolatban el kell
mondanom azonnal, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság alaposan monitorozza és
figyelemmel kíséri minden tekintetben, és hogy ezt valami konkrétummal zárjam le,
igazából, ami reális mércéje lesz ennek az időszaknak, az az, hogy Tokióban, illetve
azt követően hogy fog a magyar sport teljesíteni.
Mi árnyalja ezt a fajta pozitív hozzáállást, amit a magyar kormány részéről
megkaptunk? Két dolog. Az első a külső körülmények. Lehetett arról hallani, tudni,
hogy a riói szervezőbizottságnak különböző gondjai akadtak nem sokkal az olimpia
kezdete előtt. A saját törvényhozásuk egy jelentős része elzárás alá került nem sokkal
az olimpia kezdete előtt. Emellett gazdasági gondokkal küzdöttek, maga a Rió állam,
tehát nem Brazília, de Rió csődbe manőverezte magát. Ennek voltak közbiztonsági
következményei, de leginkább a félelem, ami ebből táplálkozott, hatott ki az olimpia
hangulatára és nyilvánvalóan azokra az országokra, amelyek az olimpián részt
akarnak venni, márpedig egy olimpián mindenki részt akar venni. Szóval, rossz
előjelek voltak. Mi is kicsit rossz érzéssel indultunk el, a zika-vírus okozta
fenyegetettség, az olimpiai falu nem megfelelő felkészüléséből adódó problémák
miatt. Voltak tehát problémák, amelyeket nem kifogásként szeretnék felhozni, egész
egyszerűen tényként közlöm, hogy voltak külső nehézségek. Nyilvánvalóan ezek
egyébként mindenkit érintenek, nem csak a magyar csapatot.
A másik, ami árnyalta ezt a pozitívumot, az, amivel kezdtem, a belső realitás.
Amint mondtam, hiába kezdődött el egy nagy munka és rengeteg forrást költöttünk el
a felkészülésre, néhány év alatt nem lehet csodát tenni.
A másik, amit Rióval kapcsolatban mondanék, maga az eredmények rövid
értékelése, aztán majd Fábián László hosszabban fogja taglalni. Nyolc aranyérmet, 3
ezüstérmet és 4 bronzérmet hozott haza a magyar csapat. Ez 110 olimpiai pontot
jelent. Az olimpiai pontszámításban az 1-6. helyezések is belefoglaltatnak. Amikor ezt
az eredményt nézzük, a félig tele, félig üres pohár problematikája vetül fel. Valóban
lehet nézni ezt az eredményt úgy, hogy kevés sportág szállította, kevés a helyezés,
ezek természetesen mind igazak. Ugyanakkor ez a 8 olimpiai aranyérem, az, hogy a
magyar csapat a 12. helyen zárt az éremtáblázatban, azt hiszem, egy olyan eredmény,
amit bárki aláírt volna, ha odarakják elé az olimpia kezdete előtt. Tehát azt gondolom,
hogy igen, ez az eredmény felemás, az eredmény ezzel együtt nagyon szép, van
előttünk tennivaló, diverzifikálni kell azokat a sportágakat, ahol eredményt érünk el.
Valóban szemmel látható, hogy bizonyos sportágakban, ahol nagy tradíciókkal
rendelkezünk, ez az olimpia nem úgy sikerült. Nem feltétlenül jelenti egyébként azt,
hogy a sportágak gyengék vagy gyengébbek, a sport ilyen, néha nem jön ki a lépés, de
igenis van tennivaló bőven.
Tokió. A japánok 2013-ban nyerték el az olimpia rendezési jogát. ’64 után
másodszor megyünk Tokióba. Bár olyan eredményekkel jönnénk onnan haza, mint
ahogy ’64-ben hazajöttünk! A sport általános jellegéből adódóan erre az olimpiára
való felkészülés nem most, vagy tavaly kezdődött el, hanem hosszú évek óta készülnek
a sportolók és már utánpótlás-versenyeken mutogatják magukat, akik aspiránsok
arra, hogy kvalifikáljanak a tokiói olimpiára. Magyarul: az elmúlt tíz év utánpótláseredményei alapján, illetve azt vizsgálva lehet véleményt mondani arról, hogy
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igazából Tokióban mit várhatunk majd, és ahogy az előbb mondtam, milyen, a
Magyar Olimpiai Bizottság ezt figyelemmel kísérjük.
Ami a tendenciákat illeti, azt kell látni, hogy az olimpia eszméje alapvetően
terjed, a verseny sokkal nagyobb minden sportban, mint korábban volt. A dolgunk
tehát nem egyszerűsödik. Azt is látni kell, hogy dacára annak, hogy a sport továbbra is
stratégiai ágazat Magyarországon és kiemelt forrásokat kapunk, vannak kihívásaink
és megoldandó feladataink sportszakmai szempontból. Ezen már dolgozunk mi is, a
szakállamtitkárság is, ez pedig az edzőhelyzet megoldása. Valamilyen módon el kell
tudni érni, hogy annak a 18-19 éves sportolónak, aki az élete fontos részét arra szánja,
hogy a sporttal foglalkozzon, adassék meg, hogy edzőként képzelje el úgy a jövőjét,
hogy az ne jelentsen egzisztenciális nyomort az életének hátralévő részére. Ennek
ugyanis részben egy kontraszelekció lesz az eredménye, részben pedig az, hogy
egyébként azok a szent őrültek, akiket ezek az anyagi hívságok nem érdekelnek,
maradnak benn a sportban. Tehát az edzőkérdés egy nagyon is élő probléma, még
azokban a sportágakban is egyébként, amelyeket kívülről ma úgy látunk, hogy
fantasztikusan sikeresek.
Vannak
infrastrukturális
problémák.
Hiába
költünk
sokat
infrastruktúrafejlesztésekre, ha az ember lemegy egy olimpiai sportág egyesületének
telephelyére, néha megdöbbentő dolgokat tapasztal. Ez a másik kihívás, amivel
foglalkoznunk kell. (Szabó Szabolcs kimegy a teremből.)
A harmadik pedig, de ez is egy sportszakmai kérdés, ahogy én látom, az az,
hogy valahogy a sportban kell tartani ezeket a 18-22 éves fiatalokat, akik befejezik a
középiskolát és azon gondolkodnak, hogy melyik irányba menjenek tovább,
tanuljanak vagy mondjanak le a tanulásról. Erre vannak megoldások. Én mindig
annak a híve voltam és egyébként mi ketten is ennek az élő példái vagyunk, hogy lehet
úgy magas szinten sportolni, hogy közben az ember nem mond le arról, hogy aztán
később a civil életben valamifajta egzisztenciát tudjon magának teremteni.
A tradicionális sportágakban - és ezzel nagyjából zárnám is a tokiói felkészülés
helyzetét - továbbra is erősek vagyunk, így vívás, öttusa, kajak-kenu, vízilabda, úszás
sportágakban. Azt gondolom, hogy itt nem számíthatunk negatív meglepetésekre.
Vannak olyan sportágak, amelyekben szintén hagyományosan erősek vagyunk, de
mostanában nem jött ki a lépés, vagy nem úgy jött ki a lépés, ilyen a birkózás, torna,
ökölvívás, itt van mit erősíteni. Igazából azt tekintem nagyon fontosnak, hogy
azokban a sportágakban, amelyekben tradicionálisan nem voltunk jelen, tudjunk
érdemben előrelépni. (Kucsák László kimegy a teremből.)
Azt hiszem, hogy be is fejeztem, de talán azt mondanám, hogy ha az érmek
számát, vagy legalábbis az aranyérmek számát nézzük, a riói eredményekkel
mindenképpen kiegyeznénk.
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megadom a szót Fábián László főtitkár úrnak.
Parancsoljon!
Fábián László tájékoztatója
FÁBIÁN LÁSZLÓ főtitkár (Magyar Olimpiai Bizottság): Köszönöm a szót,
elnök asszony. Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégek! Kedves Olimpikontársak!
Nagyon egyszerű helyzetben vagyunk, a magyar sport eredményeit, helyzetét
sportszakmai szempontból szükséges önök számára bemutatnunk, akár a riói
szereplés, vagy a riói szereplést megelőző négy év szakmai programjaival, illetve a
tokiói felkészüléssel kapcsolatosan. Ha megengedik, Kulcsár elnök úr szavait egy-két
szakmai mondattal, táblázattal egészíteném ki, amely megvilágíthatja számunkra
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pontosan, hogy miként áll a magyar sport, hogyan és miként teljesített Rióban, és
milyen elvárásokkal indulunk neki a tokiói felkészülésnek.
Az is egyértelmű volt az elnök úr szavaiból, hogy a tokiói felkészülés nem a riói
olimpia befejezését követően másnap kezdődött, hanem tényleg jóval előbb tartunk
ebben a programban. A Magyar Olimpiai Bizottság által is vezényelt utánpótlás
programokban már közel két évtizede szerepelnek a sportolók és például ez egy
nagyon jó arányszám volt, hogy a riói olimpia csapatának 78 százaléka ezekből az
utánpótlás programokból került ki és adta a magyar csapat magját. Vélhetően ez így
lesz majd Tokióban, sőt reményeink szerint ez már egy magasabb arányt is mutat. A
riói olimpiáról és paralimpiáról szükséges együtt beszélnünk minden esetben, ez a két
fantasztikus esemény kéz a kézben járnak. A Magyar Olimpiai Bizottság az elmúlt
időszakban igyekezett mindkét területre hangsúlyos figyelmet fordítani,
természetesen nem elvéve a Magyar Paralimpiai Bizottságtól a munkát, feladatot. Úgy
álltunk a munkához ebben az esetben, hogy ők is oda férjenek, de természetesen mi is
a lehetőségeink szerint próbáltuk segíteni az operatív munkájukat és akár ennek a
finanszírozását is. Szabó László elnök úrnak meghagyom a lehetőséget, hogy majd ő
beszéljen a paralimpiáról, ebből kifolyólag én maradnék a riói olimpiánál.
Előzményként itt is nagyon fontos elmondani, hogy Rio, mivel az olimpiai
pályázatok nem egyszerű feladatok, nem könnyű folyamat után nyerte el a rendezési
jogot. Három sikertelen pályázat után sikerült neki az olimpia megszervezését
megnyerni, az első dél-amerikai kontinensen rendezett olimpia után, talán kicsit
párhuzamot vonva Magyarország és Dél-Amerika között, úgy gondolom, nem
egyszerű feladat Kelet-Közép-Európában olimpiát szervezni. De ez majd a jövő
zenéje, ahogy az államtitkár asszony is említette, még sok szakmai egyeztetés
szükséges ehhez.
Ami fontos Rióval kapcsolatban, hogy az olimpiák programja folyamatosan nő,
306 versenyszám volt az olimpián és a hölgyek versenyei egyre több és egyre
hangsúlyosabb mértékben vannak jelen. Bár 10 500 versenyző az a kritikus határ,
amit a Nemzetközi Olimpiai Bizottság meghatároz, mint szervezési maximumot,
láthatjuk, hogy ezen az olimpián is több mint 11 ezer versenyző vett részt és ennek
körülbelül 50-60 százaléka az a szakmai stáb, csapat, amely segíti a részvételt, illetve
a felkészülést ezen az eseményen. Nyolcezer alkalmazott volt a szervezőbizottságban
és 70 ezer önkéntes. Úgy gondolom, hogy a 70 ezer önkéntesnél meg kell állnunk,
mert nélkülük sehol nem lehet sem olimpiát, sem hatalmas világversenyt
megrendezni, nagyon fontos volt az ő jelenlétük. Még a magyar csapat mellett is 8-10
önkéntes volt. Az elnök úr szintén említette a falu felépítettségi állapotát. Olykor
csavaroztak, vagy éppen betont törtek ahhoz, hogy megfelelő állapotban legyen a
magyar csapat szálláshelye.
Fontos még - azon kívül, hogy miként veszünk részt az olimpián -, hogy ezt
miként finanszírozza a Magyar Olimpiai Bizottság. Az államtitkár asszony
beszámolójában is hallható volt, hogy a magyar olimpiai csapat részvételével, illetve
felkészülésével kapcsolatos kiadások jelentős része állami sport célú támogatás,
illetve a látvány-csapatsportágak támogatása. (Szabó Szabolcs visszajön a terembe.)
Valamint a Magyar Olimpiai Bizottság egyéb bevételei, ami a szponzori bevételek és a
Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól, vagy az Európai Olimpiai Bizottságtól kapott
források.
Elsődlegesen szoktuk megemlíteni minden csapatértekezleten, és ez egy
nagyon fontos terület számunka, a doppingellenes küzdelmet. A 2004-es olimpia óta,
amikor nem várt és nagyon csúnya események érték a magyar csapatot,
fogalmazhatok így is, Magyarországnak doppingeseménye olimpián nem volt, és
bízunk benne, hogy ez így is marad. Ennek érdekében folyamatosan erősítjük ezt a
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területünket. Mint ahogy látszik, 2015-ben 1100 mintavétel volt és 2016-ban, csak az
olimpia kezdetéig 1500 mintavétel volt, és ez minden esetben negatív eredményt
hozott. Fontos előírás volt a Magyar Olimpiai Bizottság részéről, hogy aki kvalifikációt
szerzett, az 24-48 órán belül, attól függően, hogy Magyarországon vagy külföldön
szerezte ezt a kvalifikációt, negatív doppingmintát tudjon produkálni. Ez is egy
feltétel volt. Mint ahogy 3 negatív mintavétel és sok orvosi szűrővizsgálat volt. Szintén
elhangzott, hogy mi vár ránk Rióban egészségügyi területen, illetve a közbiztonság
területén. Ezt is az Országos Sportegészségügyi Intézettel, illetve a Testnevelési
Egyetemmel közösen több konferencián próbáltuk az érintettek számára testközelbe
hozni, hogy fel tudjanak készülni arra, hogy a helyszínen, a részvételkor milyen
körülmények is várnak ránk.
Ezek után a Magyar Olimpiai Bizottság olimpiai célkitűzése négy éve az
olimpiai ciklus elején, tehát az olimpia megkezdése elején az volt, hogy szerettünk
volna mind a pontversenyben, mind pedig az éremtáblázaton a legjobb 20 ország
között végezni, 22-25 sportágban jelen lenni, valamint értelemszerűen azt, hogy a
versenyzők, akik már kvalifikációt szereztek, kinn a versenyen a lehető legmagasabb
teljesítményt tudják saját magukhoz mérten is nyújtani. (Dr. Hiller István kimegy a
teremből.) Ezzel együtt, ahogy az előbb is beszéltem róla, a doppingmentes
felkészülés és részvétel. Ehhez képest, mint ahogy említettem, 306 versenyszámban,
31 sportágban rendeztek olimpiai versenyeket Rióban. A magyar csapat 21
sportágban vett részt, úgy gondolom, hogy a 31 sportágból a 21 egy nagyon szép
eredmény. Mutatja, hogy a magyar sport mennyire színes, mennyire ott vagyunk
most már olyan sportágakban is, amit - szintén az elnök úr szavaival élve - nem
feltétlenül magyar tradicionális sportágnak nevezünk, mint a vívás, kajak-kenu,
öttusa, úszás, hanem mondjuk a taekwondo, vagy akár a tollaslabda, ahol jelen
voltunk. Ha ehhez a 21 sportághoz hozzáveszem azt, hogy íjászatban és golfban éppen
az utolsó pillanatban maradtunk le a csapatba kerülésről, az olimpiai részvételről,
akkor látszik, hogy az elmúlt évek sportszakmai fejlesztései milyen jó úton járnak.
Mint említettem, a létszám magasabb volt, mint az elvárt, mint a lehetséges és
a játékokon 207 ország vett részt, ami mondjuk a Helsinkiben elért fantasztikus
olimpiai szereplésünkhöz képest, ha nem is duplája, de a 135-140 országhoz képest
látszik, hogy mekkorát nőtt a konkurencia. Ilyen sok ország érzi azt akár üzletileg,
akár politikailag, hogy milyen fontos a sport, illetve az olimpiai szereplés, látszik,
hogy nem egyszerű részt vennünk, illetve jó eredményt elérnünk ezeken a
versenyeken. Külön öröm számunkra, hogy Közép-Kelet-Európában az összes
környező országot figyelembe véve majdhogynem azt kell megállapítanunk, hogy a 68 ország együttesen tudott olyan olimpiai eredményeket elérni, mint a magyar csapat
Rióban.
Egy kis örömködésre, meg nekünk büszkeségre való tekintettel büszkén írjuk
fel folyamatosan és mondjuk el érmeseinket és az elért eredményeinket. Hogy kicsit
megtörjem a száraz adatokat, egy-két képet is mutatnék az érintettekről, akikre
folyamatosan büszkék vagyunk, és úgy gondolom, akár mondhatom, hogy 15 millió
magyarral együtt örömmel néztük az eredményeiket és az általuk elért szép sikereket.
Az éremtáblázatról esett szó. Magyarország a 12. helyen végzett. Ha a vívó
sportban kicsit eljátszunk a számokkal és Imre Géza barátunk előnyét valóra váltja és
meglenne a 9. aranyérmünk, máris a 8. helyen lennénk, de úgy gondolom, hogy nem
kell szégyenkezni sem Gézának, sem a magyar csapatnak a 12. helyünkkel. A 207
nemzetre tekintettel, a nagy konkurenciából adódóan, úgy gondolom, hogy
Magyarország 12. helye és a mindenkori éremtáblázaton belül a 8. helye az olimpiák
rangsorában, még mindig nagyon jó. Előre szeretném vetíteni, hogy bár valóban a
2020-as és a 2024-es olimpián már elvárhatók az utánpótlás programok eredményei,
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mégis nehezen hiszem, hogy elvárható, hogy a magyar csapat mindig 8 aranyérmet
szerezzen, mint akár Rióban és Londonban, vagy az előtte levő sikeres olimpiákon,
akár a szöuli 11 aranyérmet örömmel említem itt. Azt azonban, hogy a legjobb 20-ban
legyünk, úgy gondolom, továbbra is célként kell tekintenünk, mint ahogy a
ponttáblázatban is a legjobb húszban kell szerepelnünk. Ez a 16. hely, mint ahogy
később majd kitérek rá, talán már kicsit árnyalja a magyar csapat olimpiai
szereplését.
Leginkább ez a táblázat az, amely izgalmas. Látszik, hogy 8 sportágban
tudtunk olimpiai pontot szerezni és 21 sportágban voltunk kinn. Ez kicsit
sportnyelven fogalmazva, vékony eredmény, és itt látszik, hogy a 15 érem mögött
vannak hiányosságai a magyar sportnak. Ennek ellenére, hogy még a büszkeségé
legyen a hely, a lakosság éremarányában, úgy gondolom, Magyarország első helye
önmagáért beszél. Egyértelmű az a tény, hogy ez a közel tízmillió magyar, aki határon
belül van és sportol, illetve szereti, figyelemmel kíséri a sportot, ennek az eredménye
ebben az összehasonlításban mindenképpen kalapemelésre érdemes. Mint ahogy a
GDP-hez viszonyított éremarányunk is. Kenya tud nálunk erősebb lenni, talán az ő
GDP-je érthetően sokat javított a teljesítményükön. De ha Hollandiát, NagyBritanniát, Ausztráliát, illetve a mögöttünk álló nemzeteket nézzük, egyértelmű
Magyarország ilyen irányú sporthatalom jellege.
Kicsit még mélyebbre menve, itt jönnek majd azok a táblázatok, amelyek a
magyar sport helyzetét mutatják és azokat a beidegződéseket, amelyek akár 30-40 éve
is a magyar sportra jellemzőek voltak, hogy mit tervezett és mit értek el az adott
sportágak. A birkózás az első olyan sportág, amit kiemeltem kicsit más színnel ezen a
táblázaton. Tizenegy versenyzőt reméltek, ebből 8 sikeredett, ami még határeset, el
tudjuk fogadni, de a 13-22 olimpiai ponthoz képest a 4 olimpiai pontjuk, még akkor
is, ha a bíráskodást esetleg érdemes megkérdőjelezni, kevésnek tűnik, bár Kemény
Dénes háromszoros olimpiai bajnok vízilabda kapitány szokta mondani, ezért én is
meg merem ezt kockáztatni, hogy legyél három góllal jobb, mint az ellenfél, és ha a
bíró belenyúl a meccsbe, akkor is egy góllal biztos nyerni fogsz. Tehát ezeket a bíró
által megítélt pontokat nehéz értelmezni a magyar sportban.
Szemmel látható a dzsúdó szerényebb szereplése és érdekességként érdemes
megemlíteni a kajak-kenu 27 pontját a tervezett 35-37 ponthoz képest. Pedig azt
mondjuk, hogy a 3 olimpiai aranyérem, amit a kajak-kenu sport hozzátett a magyar
csapat sikeréhez, mindenképpen fantasztikusnak számít. Érdemes azért megjegyezni,
hogy a kajak-kenu sport igenis önkritikus volt a saját maga értékelésében. De majd
egy másik táblázat ezt mutatja.
Nagy csalódás volt a kézilabdacsapataink kvalifikációs hibája, jelen sem voltak
az
olimpián.
Nemcsak
azért,
mert
a
csapatlétszámban,
illetve
a
csapateredményességben mindenképpen egy fontos szereplői lettek volna a magyar
olimpiai küldöttségnek, hanem azért, mert nagyon jól tudjuk, hogy az olimpiai
csapateredmények hosszasan, végig az olimpián figyelemmel tartják a közvéleményt,
számolgathatunk, hogy a következő napi ellenféllel a továbbjutásban hogyan és
miként állunk. Ebből kifolyólag a kézilabda hiánya nagyon fájó pont volt, és bízom
benne, hogy ezen javítanak is.
Kicsit a saját házam táján is sepregetve, az olimpiai 14 pont tervezése a Magyar
Öttusa Szövetségtől jelesül 2 olimpiai aranyérmet jelent, mert egy olimpiai aranyérem
7 pontot ér. Ehhez képest nulla pontot ért el a szövetség, ami több mint
figyelemfelkeltő, illetve figyelmeztető jel.
Hasonlóan az összes többi sportágnál elvégezzük, illetve elvégeztük ezeket az
elemzéseket és nemcsak az olimpiai szereplésre, hanem az olimpiát megelőző
eredményekre is kitérünk az elemzéseknél. Jelesül: a Magyar Olimpiai Bizottság
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legfőbb feladata 116 éven keresztül és a sportvezetés változása után is a sportszakmai
felkészülés és annak nyomon követése, támogatása tekintettel a különböző olimpiai,
illetve olimpiai jellegű eseményekre. Értelemszerűen hosszú távú elemzéseket
teszünk meg nemcsak egy-egy eseményre, hanem 4 évre, 8 évre, akár 20 évre is.
Ebből kifolyólag látszik, hogy a kvalifikációs létszámok esetében kezdenek közelíteni a
terv-tény adatok egymáshoz, és ha például a riói 236-os tervbe belevesszük, hogy
mindkét kézilabdacsapatunk, tehát további 36 sportolónk is ott lehetett volna, akkor
az már egész közel állna a valósághoz. Kezdjük szép lassan levetkőzni azokat a
beidegződéseket, hogy minél nagyobbakat kell mondani, hátha el is hiszik, hogy
szakmailag ez így működik. Úgy gondolom, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság elmúlt
40-50 évében ezt tudta kezelni és a jövőben is ez a célunk, hogy pontos, teljesen a
valós lehetőségeknek megfelelő legyen a tervezés.
Az is látszik, hogy kis visszaesés van Londonhoz képest az érmek számában,
illetve a ponthelyezések számában. (Kucsák László visszajön a terembe.) Ez majd
szintén jelentkezik egy másik helyen. Ugyanígy a sportolók számában is látszik ez a
visszaesés. Ez a visszaesés egyébként valóban annak a 4-5 sportágnak a nem várt
szereplésétől függ, akiket a következő négy táblázaton bemutatok. De először a négy
érmet szerző sportág eredményeit szeretném bemutatni. Ebből is látszik, hogy a sok
sportszakmai elemzés több évet, jelesül 8 évet, 8 szezont vesz figyelembe, és míg az
úszóknál és a vívóknál látszódik, hogy a trendvonal emelkedik, sőt az atlétikában is
emelkedés látszik, a sikeres kajak-kenu sportágunknál látható, hogy lassú ugyan, de
van visszaesés.
Előbb is említettem, hogy a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szakmailag
értékelte az olimpiai részvételt és nagyon-nagyon önkritikus elemzésében
megállapította, hogy ragyogó a női szakág szereplése, mint ahogy a magyar csapatot is
igazából a női sportolók eredményei jellemezték. A férfi szakág hiányosságai azonban
maximálisan kijöttek ezen az olimpián, sem a kajak, sem a kenu versenyszámokban
nem értek el eredményt. Az olimpia befejezését követő másnap már elkezdték azokat
a szakmai programokat megerősíteni, amelyek esetleg ezeket a hiányosságokat
javíthatják. Mint ahogy a riói olimpia előtt három évvel a női kenu szakág
megerősítését is elkezdték tekintettel arra, hogy már várható volt, hogy a tokiói
olimpián a női kenu felkerül a programra. Jelen pillanatban két-három olyan
világszínvonalú női kenussal rendelkezünk, aki reményeink szerint a tokiói olimpián
eredményt fog elérni.
Bele tudunk kezdeni abba a 3-4 sportágba, amely nem hozta a
pluszeredményeket, azokat a bronzérmeket, 4., 5., 6. helyezéseket, amitől a sikeres
riói szereplésünk csodálatossá változhatott volna. Birkózás, sportlövészet, dzsúdó,
vízilabda, öttusa azok a sportágak, amelyek egyértelműen az elmúlt évek
világeseményein komoly visszaesést mutatnak eredményesség szempontjából. Itt
egyértelműen a sportágfejlesztés előtti 15-20 évről kell beszélnünk, amikor a magyar
sport igen mostoha helyzetben volt, finanszírozása nem állt túl fényesen, az
edzőfejlesztés, az edzői továbbképzések, az egyetemi fejlesztés nem volt túl rózsás és
megszűnt a szakemberek, a kimagasló szakemberek jelenléte. Ez mutatja, hogy
nélkülük elég nehéz eredményeket elérni.
A sportlövészet eredményét talán picit árnyalja az a tény, hogy viszont ők a
tervezett 6 versenyzőhöz képest 8 versenyzővel vettek részt a riói olimpián, tehát már
látszik, főleg a fiatalokon egy tehetséges utánpótlás-garnitúra, amely a jövőben
meghatározó lehet.
A torna sajnos Berki Krisztiánnal egyszemélyes sportág volt hosszú ideig, jelen
pillanatban az Európa-bajnokságon 2 női versenyzőnk és 1 férfi versenyzőnk is
megjelent Krisztián mellett, tehát a sportágfejlesztés már mutatja magát.
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Az ökölvívásunk nagyon nagy válságban van. Nem nagyon látunk olyan
versenyzőt sem junior, sem felnőtt korosztályban, aki a régi nagyok eredményeit
tudná hozni annak ellenére, hogy az alsó szinten, a gyerekeknél nagyon nagy létszám
van.
Az öttusában is nagyon vékony a junior és felnőtt mezőny. Viszont örömömre
szolgál, hogy a kéttusa- és háromtusa-versenyzőknél az eddigi 100-120 versenyzőből
800-900 főre nőtt a gyerekek száma, tehát 10-14 éves korosztályban komoly
utánpótlás-létszám áll rendelkezésre. Remélhetőleg ezt meg is tudják tartani az adott
sportágak.
Teljesítményről menet közben a sportágaknál tettem említést. Úgy gondolom,
egyértelmű az, hogy a hat pontszerző, illetve a négy éremszerző sportágunk
teljesítménye jónak, illetve kiválónak említhető, viszont a mögöttük levő 8-10 sportág
nem hozta azokat az eredményeket, amelyek elvárhatók lettek volna tőlük, illetve ők
maguk is elvárták az olimpia előtt.
Nagyon izgalmas az olimpiával kapcsolatosan, hogy milyen örökséget hagyott
ránk a riói olimpia, akár a magyar sportra - az előző szakmai elemzésekből sok
kiderül ebből -, illetve mit hagyott a teljes sportéletre, a világ sportjára. Említettem a
207 nemzetet, ami rekordlétszámnak számít és ebben a 207 nemzetben, 207
csapatban volt két csapat, a menekültek olimpiai csapata, illetve a független olimpiai
sportolókat egyesítő csapat, amely, úgy gondolom, egy fontos gesztusa a Nemzetközi
Olimpiai Bizottságnak. Lehetővé teszi mindenki számára, hogy eljusson az olimpiára
és örüljünk Eddie, a sas téli olimpiai síugró teljesítményének, vagy az Angolna
úszóteljesítményének, amit Sidneyben láthattunk tőle. Úgy gondolom, hogy ezek is
fontos dolgok. A független olimpiai sportolókat tömörítő csapat 1 arany- és 1
bronzérmet szerzett az olimpián, tehát úgy gondolom, hogy ráadásul nem is Eddie-ről
vagy az Angolnáról van szó ebben az esetben, hanem valóban jól felkészült
sportolókról.
Két új olimpiai bizottság, Koszovó és Dél-Szudán vett részt az olimpián, ami
újabb növekedés és a 11 237 sportoló 45 százaléka nő, úgy gondolom, hogy a
következőben tovább emelkedik az arányuk. A verseny nagyságát mutatja, hogy a 207
országból 83 ország szerzett érmet. Tehát amit a magyar csapat teljesítményéről
mondtam, egy újabb adalék ahhoz, hogy mekkora a verseny az olimpián, és e 83
országból 3 olyan ország nyert érmet, sőt aranyérmet is nyert, mint a Fidzsi férfi
rögbiválogatott, a jordán taekwondos, illetve egy koszovói dzsúdós hölgy. Érdekesség
még a riói olimpiáról, hogy bár most a legújabb hírek szerint Michael Phelps még újra
gondolkodik a visszatérésen, de a 23 aranyérmével, úgy gondolom, behozhatatlan
rekordot állított fel az olimpiai éremgyűjteményben. Ismerve Phelps hozzáállását,
fizikai, genetikai adottságait, nem kizárt, hogy Tokióban egy-két váltóban tovább
bővíti az aranyérmei számát. Visszavonult Usain Bolt, a másik nagy csillaga a
sportnak, aki további 3 aranyérmet ért el Rióban. Úgy gondolom, hogy Brazíliának,
illetve az egész világnak egy nagy üzenetet adott Rafaela Silva, aki valóban a favelában
született, azon a környéken, ahol nemcsak a közbiztonságról, hanem az életről is
nagyon-nagyon rossz vélemény van. Nem is tudják Rióban, hogy egy-egy favelában
hányan élnek. Egyes becslések szerint 200 ezren élnek egy bizonyos favelában,
ugyanabban a favelában egy másik adat szerint 2 millióan. Szóval, ez a hölgy innen
indult és Brazília első aranyérmét érte el a riói olimpián. Úgy gondolom, hogy egy
nagyon nagy üzenet a sportnak, a sport erejének nemcsak Brazíliában, hanem
mindenhol a világon, hogy mekkora lehetőséget ad mindenki számára a sport.
Ami izgalmas még, az utánpótlás, erről folyamatosan szó esik. (Ikotity István
visszajön a terembe.) Mind az olimpiai bizottság szakmai terveiben, mind, ahogy
láthatták, a sportállamtitkárság utánpótlás programjaiban 487 olyan versenyző indult
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az ifjúsági olimpiákról, akik rögtön 60-an olimpiai érmet szereztek. Sőt ebből a 60ból 14-en olimpiai aranyérmet szereztek.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak is nagyon fontos területe a tiszta
felkészülés és a tiszta versenyzők védelme. Nem is a doppingolókat üldözi a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság, illetve a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség,
hanem egyértelműen a tevékenységével azt deklarálja, hogy azoknak a sportolóknak a
felkészülését tudja elképzelni és támogatni, akik tiszta eszközökkel készülnek. Úgy
gondolom, hogy ez a jó, ez a helyes és ezt több különböző területen is megerősíti és
látszik, hogy a mintavételek szigorúsága, a pontos vezetése mindenképpen ezt
támogatja. Az eddigi olimpiákra az volt jellemző, hogy 8 évig tárolták az olimpián vett
mintákat és a riói olimpia előtt hallhattunk több olyan hírt, hogy akár a pekingi, akár
a londoni olimpián érmet szerzett sportolók utólagos mintavételének elemzése is
kizárást eredményezett. Ugyanez igaz a riói olimpiára, ahol nem 8, hanem már 10
évig teszik el ezeket a mintákat, tárolják megfelelő körülmények között
értelemszerűen azért, hogy ez alatt az idő alatt olyan új analitikai folyamatok
derülhetnek ki, amik segítik ezt a küzdelmet.
A helyszíni nézőkről is érdemes szót ejteni, hogy mennyire izgalmas az olimpia.
A békeidőszakok legnagyobb eseménye. Sajnos ma már azt a szép hagyományt nem
követi a világ, hogy leteszik a fegyvereket, nem tudunk ennyire naivak maradni, hogy
ez így legyen, de ennek ellenére azt mindenképpen elmondhatjuk, hogy mind a
helyszínen, mind pedig a televíziók nézettsége, vagy akár az online területen hatalmas
volt az érdeklődés. A londoni olimpia után és már Londonhoz képest is hatalmas
előrelépés mutatható ki ezen a területen is. Ami még ember közelibbé teszi talán az
olimpiát, azok a szponzorok, akik egyértelműen üzleti haszon érdekében támogatják
az olimpiai mozgalmat. Így a Nemzetközi Olimpiai Bizottság fő szponzorai olyan
területeket is megtaláltak maguknak, amivel az üzleten túl tudják segíteni akár a helyi
lakosságot, akár pedig a fiatalokat, hogy minél közelebb kerüljenek a sporthoz és a
sporton keresztül olyan életérzést és olyan teljes életet kaphassanak, ami megszépíti
az életüket és reményt ad a különböző élethelyzetekből való kitörésre. (Dr. Hiller
István visszajön a terembe.)
Ami még izgalmas minden olimpiaszervezés előtt, hogy mi lesz azzal a sok-sok
mindennel, amit építenek, hogyan fog hasznosulni. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság
Agenda 2020-as programja erről szól. Ezt a rióiaknak még nem kellett figyelembe
venniük, mert ez a program a riói olimpia odaítélése után jelentkezett, ennek ellenére
Rio szeretne ebben is élen járni és több helyszínt úgy alakított ki már az olimpia előtt
az építések során, hogy később akár koncertek, vásárok, vagy egyszerűen iskolai
testnevelés órák, sportoktatás, vagy strandkialakítás esetén mindenképpen
figyelembe vegye ezt.
A riói felkészülést, illetve az eredmények elemzését kvázi megpróbáltam ezzel
önöknek bemutatni, most a tokiói készülésen próbálok gyorsan végigfutni szintén
szakmai szempontok szerint megközelítve azt. Elmondta az elnök úr, hogy 2013-ban
nyerte el Buenos Airesben Tokió a rendezési jogot. Isztambul és Madrid előtt nyerte
meg és ’64 után Tokió újra szervez olimpiát. Akkor két olimpiai aranyérem volt
öttusában, remélem, 2020-ban is annyi lesz. Remélem, nem kapok ki majd a Magyar
Öttusa Szövetségtől emiatt. ( Dr. Kulcsár Krisztán: Egy volt!) Egy volt, dr. Török
Ferenc nyerte, a szövetségi kapitányom. De én kettőt szeretnék, vagyis már az
álmaimról is beszéltem előre. Már csak 1557 nap van a játékok kezdetéig. Azok az
olimpiai bajnokok, olimpikonok, akik a magyar csapattal kinn lesznek, nem hogy ma
már közöttünk vannak, hanem már több tíz éve, vagy legalábbis tíz éve sportolnak, és
ott vannak a sportpályákon.
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Mik lehetnek a MOB feladatai? Egyértelműen sportszakmai területek ezek és
ezt próbáljuk az előző évekhez, évtizedekhez hasonlóan folyamatosan figyelemmel
kísérni, segíteni a szövetségek felkészülését, egyes esetekben esetleg szakmailag
beavatkozni is ezekbe a programokba. Értelemszerűen az Emberi Erőforrások
Minisztériuma sportállamtitkárságával közösen és az államtitkárság számára
folyamatosan sportszakmai értékelésekkel, elemzésekkel segíteni a finanszírozás
menetét is. Ahhoz, hogy a csapat minél jobban tudjon felkészülni, most is elemezzük
és elemzés alatt van az élsport magyarországi helyzete, az egyes felkészüléshez fontos
források elosztásának menete, és mint ahogy előbb is említettem, ezt próbáljuk
folyamatosan megmutatni az államtitkárság számára is. És ami nagyon izgalmas, a
sportszakember-képzés. Remélhetőleg 2017. szeptember 1-jén új lendületet vesz a
magyar Testnevelési Egyetemen, ami nagyon-nagyon fontos. Elképzelhető, hogy az
elmúlt 20-22 év hiányossága rá fogja nyomni az olimpián, illetve az egyéb
világeseményeken elért eredményekre a bélyegét. De bízunk benne, hogy ezen túl tud
lendülni a magyar sport. Több feladat, utánpótlás-neveléstől kezdve az előbb említett
szakmai javaslattétel, együttműködés a Testnevelési Egyetemmel, az Országos
Sportegészségügyi Intézettel és egyéb tudományos szervezetekkel, természetesen a
Magyar Paralimpiai Bizottsággal is.
Egy helyzetelemzést végzünk a szövetségeknél, a látható kérdések mentén
végigmegyünk a jelenlegi álláson. Ez nem a mai napon vagy az elmúlt hetekben
történt helyzetelemzés, hanem ezt összevetjük az előző négy években elkészített
hasonló helyzetelemzésekkel. Összehasonlítjuk például, hogy az olimpiai válogatottak
keretei hogyan és miként változtak, a 4 évvel, 8 évvel ezelőtt megtalálható nevek,
sportolók, szakemberek jelen pillanatban hol tartanak, hova jutottak, esetleg miért
kerültek ki ezekből a keretekből, miért történtek változások a különböző területeken.
Ugyanez igaz a szakemberekre, mint ahogy említettem. Itt is megpróbáljuk
végigvenni a taglétszámot, a szövetségi taglétszámokat, az igazolt versenyzőket és a
különböző felkészültséggel rendelkező szakemberek listáját is. Ezek után a
sportszakmai felkészülés, a megszerezhető kvalifikációk, annak a folyamata, hogy
miként érünk oda, hogy kialakul a magyar tokiói csapat vélhetően másfél-két
hónappal a játékok megkezdése előtt, de ez a kvalifikációs sorozat gyakorlatilag a jövő
évtől elindul. Tehát 2018-ban már olimpiára kvalifikált magyar sportolókról kell hogy
beszéljünk és ez a kvalifikációs folyamat két évig fog tartani, míg a végső létszámát
eléri a magyar csapat. (Dr. Pósán László kimegy a teremből.)
Természetesen különböző szakmai mutatókat is mérünk. 15-20 éves
adatbázisokkal rendelkezünk, 15-20 év alatt összegyűjtött és folyamatosan frissített
adatbázisokkal, főleg az utánpótlássport területén. Mint ahogy említettem, Rióban 78
százalék volt az ezekből a programokból érkező sportolók száma. Ezért ezen adatok
további mérése és összehasonlítása nemcsak számunkra jelent nagyon jelentős
információkat, hanem maguknak a szövetségeknek tudunk ebből olyan muníciót
adni, ami alapján a szakmai felkészülésüket tudják változtatni, vagy ha szükséges,
drasztikusan módosítani is. Értelemszerűen több tényező az, ami ezeket a
folyamatokat befolyásolhatja.
Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, az elmúlt percekben próbáltam Riót és
Tokiót összefoglalni. Amennyiben kérdésük van, tisztelettel állunk rendelkezésükre.
Köszönöm szépen.
Kérdések, hozzászólások
ELNÖK: Köszönjük szépen a főtitkár úr beszámolóját. Most a képviselőknek
van lehetőségük kérdéseket feltenni. Kérdezem, hogy van-e képviselői hozzászólási
szándék. (Senki sem jelentkezik.) Ennyire kimerítő volt a beszámoló?
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Nekem lenne kérdésem az elhangzottakkal kapcsolatban, ha senki nem
szeretne élni a lehetőséggel. Főtitkár úr beszámolójában említette például a kajakkenu sportnál az önkritikus hozzáállást a sportág vezetői részéről, amit ez a
kismértékű eredményelmaradás, vagy várakozásokhoz képesti kismértékű elmaradás
kötelezővé tesz. A 4., 6. helyezést elért sportágak esetében, illetve a további 8 sportág,
amiről említést tett, ugyanez a szemlélet megtalálható a sportági szakszövetségek
vezetőinek részéről, vagy ez nem ennyire jelenthető ki egyértelműen?
Másrészt elnök úr úgy kezdte a hozzászólását, hogy a bizottság ülésén elsőként
vesz részt, de ez kölcsönös, a bizottság is először látja a MOB elnököt. Úgyhogy
nagyon szépen köszönjük, hogy megtisztelte a bizottság ülését. Frissen megválasztott
elnökként nyilván önt a legkevésbé lehet bármiért is számon kérni az elmúlt időszak
eseményei kapcsán, így inkább olyan kérdéseket tennék fel, ha megengedi, amely
nem annyira szűk értelemben az olimpiai felkészüléshez kapcsolódik, de
mindenképpen a jövőre vonatkozik. Egyrészt több sajtónyilatkozatában beszélt arról,
hogy fontosnak tartja, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság átalakuljon, és új szemlélet
uralkodjon a magyar sportvezetésben. Szeretném, ha ennek a részleteiről néhány
mondatot mondana, hogy mi az a vezetői szemlélet, amit meg szeretne honosítani a
Magyar Olimpiai Bizottság elnökeként a magyar sportban. Milyen prioritásokat lát e
tekintetben közép- és hosszú távon a MOB működésében, amelyekről úgy gondolja,
hogy a későbbiekben az eredményesség növeléséhez vezethetnek? Illetve van egy
nagyon speciális helyzet, ez a labdarúgás helyzete, amely olimpiai sportág, mégis elég
különutas szakszövetségi magatartást tanúsít, illetve klasszikus értelemben a
legnagyobb népszerűséget, illetve nézettséget produkáló labdarúgó esemény nem az
olimpia, hanem külön a világbajnokság, illetve az Európa-bajnokság. Hogyan
tervezik, a Magyar Olimpiai Bizottság Labdarúgó Szövetséggel való együttműködése
hogyan alakul? Lát-e ezzel kapcsolatban feladatokat a későbbiekben?
Szintén az egyik interjújában olvastam, hogy prioritásként kívánja kezelni,
hogy a magántőke minél nagyobb arányban legyen jelen a magyar sportban. A
statisztikákban láttuk, hogy az éremtáblázatokat tekintve 12., illetve az örök ranglistát
tekintve a 8. helyen áll Magyarország. Bár olyan statisztikát nem ismerek, hogy a
magántőke-bevonzó képesség tekintetében hányadikok vagyunk, de egészen biztos
vagyok benne, hogy sem nem 8., sem nem 12. Mégis ha a nézettségi adatokkal is
összevetjük, illetve azzal, hogy milyen népszerű Magyarországon a sport, akkor
kívülállók számára érthetetlen, hogy ebben miért nem sikerült hatékonyabb
működést elérni az elmúlt időszakban. Úgyhogy nagyon örültem, amikor ezt a részt
olvastam ebben az interjúban, ezért örülnék, ha ennek részleteiről. az elképzeléseiről
néhány szót tudna mondani. Én ennyit szerettem volna kérdezni. Más képviselői
hozzászólás? (Szabó Szabolcs jelentkezik.) Szabó Szabolcs parancsoljon!
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen a szót. Igazából csak azért
kértem szót, nehogy udvariatlanságnak vegyék, hogy nem érdeklődünk, de tényleg
minden részletre kiterjedően a főtitkár úr adott tájékoztatást a riói olimpiáról, a tokiói
olimpiai felkészülésről. Elnök úr pedig röviden elmondta, hogy milyen elvek mentén
fogja vezetni az olimpiai bizottságot. De ha már szót kértem, egy rövid megjegyzést
tennék, hogy értse elnök úr.
Én az Együtt képviselője vagyok. Az Együtt támogatására számíthat bármiben
a Magyar Olimpiai Bizottság. Nekünk akkor volt súrlódásunk a Magyar Olimpiai
Bizottsággal, amikor egy nagyon világos, tiszta, jogilag alátámasztott kérésünket sem
volt hajlandó teljesíteni, nevezetesen amikor azt mondtuk, hogy az olimpiai pályázat
kapcsán a megvalósíthatósági hatástanulmányt adják ide, hogy megnézhessük. Ez az
egy eset volt, amikor mi összeakadtunk, abból volt egy kis vita, de mondom,
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önmagában a Magyar Olimpiai Bizottság bármikor számíthat az Együtt támogatására.
Bízom benne, hogy ha bármikor lesz a jövőben szakmai jellegű kapcsolat, akkor
teljesen jól szót fogunk érteni. A munkájukhoz természetesen sok sikert kívánok.
Köszönöm szépen.
ELNÖK: Más hozzászólási szándék? (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelzést.
Válaszadásra melyiküknek adjam meg a szót?
KULCSÁR KRISZTIÁN elnök (Magyar Olimpiai Bizottság): Elkezdi Laci az első
kérdésre, a 4-6. helyezett sportágak vonatkozásában.
Fábián László válaszadása
FÁBIÁN LÁSZLÓ főtitkár (Magyar Olimpiai Bizottság): Köszönöm a szót,
elnök asszony. Tisztelt Bizottság! Valóban, mint ahogy említettem, a kajak-kenu
sportág nagyon mély és hasznos elemzést végzett. Megkereste azokat az okokat,
amelyek ahhoz vezettek, hogy a férfi szakág alulszerepelt, a várakozás alatt szerepelt
az olimpián. (Dunai Mónika kimegy a teremből.) Azonnal lépve a már több éve futó
sportszakmai programokba beavatkozott, azokat átalakította. (Dr. Pósán László
visszajön a terembe.) A szakmai területen a vezetésnél is átalakítások történtek.
Tehát azt kell mondanom, hogy egy három aranyérmes olimpia után drasztikus
változások történtek a Kajak-Kenu Szövetségben, akár személyi, de leginkább
szakmai változások.
Ezzel szemben - elnök asszony kérdéseiből érzem az igazi élt - azoknak a
sportágaknak, amelyek 4-6. helyet sem szereztek, illetve saját maguk szerint alul
szerepeltek a vártnál, valóban igen heterogén volt az önkritikájuk. Azt kell
mondanom, hogy talán a sportlövészetet nem tudom bántani, említettem, hogy fiatal
csapattal vettek részt, leginkább újra Sidi Pétertől várták az eredményt, esetleges
éremszerzést. Péter ötödik helyen végzett, úgy gondolom, ez talán nem tekinthető
kudarcnak. De ott a fiatal csapat jelentős, 6-7 versenyző is fiatal, a jövőben
mindenképpen jó úton jár a szövetség, tehát szép eredményeket érhetnek el.
A birkózóknál már más a kép. A sportdiplomácia területén nagyon-nagyon
rossz helyzetbe kerültek a riói olimpia előtt. Sajnos pontozásos sportágnál, bíró
jelenléténél ez nem kizárható tényező, bár én továbbra is vállalom, nekik is
elmondtam, hogy jól felkészült sportolóval talán a bíró sem biztos, hogy ki tud
babrálni, bocsánat a kifejezésért, de mindenképpen átalakították a szövetségi
felkészülési rendszert, a szakmai vezetők összetételét, a szakmai bizottság
beszámolási útvonalát az elnökség, a közgyűlés felé mindenképpen. Nem változtattak
azon a szerintem jó útvonalon, hogy több mint 140 egyesület támogatását végzik.
Természetesen ezt az egyesületi támogatást még mélyebben áttekintik, és annak
hatékonyságát vizsgálják meg, hogy még több utánpótláskorú és felnőttkorú
versenyző kerüljön ki a programból.
A Judo Szövetségnél más a helyzet. Talán elmondhatom. De előtte egy
pillanatra hadd álljak meg. Minden szövetséggel negyedévente minimum szakmai
egyeztetések folynak olimpiától függetlenül is, olimpia előtt is, olimpia után is. Tehát
ez egy folyamatos párbeszéd és ez alapján tudunk szakmailag beavatkozni. A Judo
Szövetségnél látszik, hogy az elmúlt 3-4 olimpián is jóval sikeresebbnek kellett volna
lenniük az Európa-bajnokságok, világbajnokságok eredményei alapján, mint ahogy
végeztek. Ott sajnos szakemberproblémák vannak, egész pontosan emberi
problémák, de a szövetség új vezetése felénk is talán megnyugtatóan jelezte, hogy
ezen próbál változtatni és próbálják az „egyfelé toljuk a szekeret” csapatszellemet újra
felállítani.
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A vízilabdánál nehéz a helyzet, mert a háromszoros olimpiabajnok-csapat
elkényeztetett minket. Legyünk őszinték: a férfi válogatottól ezek után csak az
olimpiai aranyérem az elfogadható, pedig tudjuk jól, hogy Jugoszlávia szétesésével
négy nem akármilyen konkurenciánk lett és mind Londonban, mind Rióban ebbe
szaladtunk bele, a négybe jutáson vérzett el a magyar férfi csapat. Ennek ellenére a
férfi csapat továbbra is a világ legjobbjai között van. Bár az 1976-77-78-as korosztály
olyan erős volt, hogy ott egy komoly korosztályi hiány mutatkozik, de remélhetőleg
Tokióra megint nagyon erős csapatunk lesz. Viszont a hölgyeknél, úgy gondolom, a
két 4. helyezés akár Londonban, akár Rióban nagyon szép teljesítmény. Mindezekkel
együtt nagyon közel volt a bronzérem Rióban, akik látták, tudják, hogy nagyon
kevesen múlott.
A tornasportot említettem. Az egyszemélyes sportág volt nagyon sokáig. Az
utánpótlás-nevelésnek mutatkoznak az eredményei, tehát ők már a riói szereplés előtt
felülvizsgálták az elképzelésüket.
Két sportág, az ökölvívás és az öttusa, a szereplések után sem tudott megfelelő
szakmai magyarázatokkal előállni, sőt, nehéz ezt nekem kimondani, az öttusa sportág
sikeres olimpiának értékelte a riói szereplést. Egész pontosan a riói szereplésük
értékelése szerint jól felkészült sportolók magas színvonalú edzőkkel indultak az
olimpián. Mint magánszemély, nem mint a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára
szeretném elmondani, hogy a 12., 14. és 17. hely egy öttusázótól nem hiszem, hogy ezt
takarja. Ennek ellenére szakmai átalakítás volt az Öttusa Szövetségen belül, jó
barátom, a kétszeres olimpiai bajnok Martinek János vette át a szakmai irányítást.
Bízom benne, hogy azzal a viszonylag vékony versenyzői létszámmal tud változtatni.
Összességében: a sportágak 80-90 százaléka reálisan, határozottan értékelt, és
ennek nyomán az összes szövetség megpróbálta a jelentkező hibákat vagy a
továbblépés lehetőségeit, akár az úszósportágra is mondhatom ezt, beleépíteni a
következő olimpiai ciklus felkészülésébe. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönjük. Parancsoljon, elnök úr!
Kulcsár Krisztián válaszadása
KULCSÁR KRISZTIÁN elnök (Magyar Olimpiai Bizottság): Tisztelt Elnök
Asszony! Az első kérdés arra irányult, hogy milyen változásokat gondolnék a Magyar
Olimpiai Bizottság életében végrehajtani. Nyilvánvalóan irányokról van szó. Mi az
első és legfontosabb probléma, amit detektálni tudtam és vélhetően ez a fajta
érzékelés nem volt téves?
A hazai sportvilág tulajdonképpen összes szereplőjével kapcsolatos
viszonyunkat újra kell gondolni. Nem fontossági sorrendben mondom, de mégis
valamifajta priorizálás hangsúlyos lehet. Itt van az állami sportirányítás. Nem
működhet a Magyar Olimpiai Bizottság, ha tetszik, ha nem, politikától függetlenül
úgy, hogy azzal, aki a forrásokat biztosítja, nem tud értelmesen együttműködni. Ez
legyen teljesen világos, akármilyen államformában, akármilyen rendszerben, most,
száz év múlva, bármelyik országban az a sportvezető, aki nem arra törekszik, hogy
értelmesen működni tudjon, az szerintem nem végzi a dolgát helyesen. Ma
Magyarországon ez a két szereplő a sportállamtitkárság és a kiemelt infrastrukturális
beruházásokért felelős terület. Innen jön a sportba pénz. Nekem, nekünk, a Magyar
Olimpiai Bizottságnak az a célja, hogy azok a szakmai döntések, amelyek
megszületnek ezeken a helyeken, úgy szülessenek meg, hogy a mi szakmai
észrevételeink figyelembe legyenek véve, hovatovább a mi szakmai irányításunkkal
tudjanak ezek a döntések megszületni. Ez az első része, ami a sportszakállamtitkárságot illeti. Ami meg az infrastrukturális beruházásokat illeti, ott is
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igenis, amikor ilyen mértékű, léptékű infrastrukturális fejlesztések vannak a
sportban, egyszerűen nem észszerű a Magyar Olimpiai Bizottságot, illetve annak a
szakmaiságát nem figyelembe venni, amikor ezekről döntések születnek. (Törő Gábor
kimegy a teremből.)
A másik szereplők, akikről beszélni kell, a sportági szakszövetségek és
egyesületek, műhelyek. Lehet, ezzel kellett volna kezdeni, mert az egész semmit nem
ér, ha nincs gyerek a teniszpályán, az uszodában vagy a vívóteremben. Gyerek meg
nem lesz, ha edző nem lesz. Nem akarok visszamenni arra, amit korábban beszéltem.
Egy szó, mint száz: úgy érzem, hogy egy olyan szintű elidegenítődés történt a
szövetségek és az egyesületek között az elmúlt időszakban, ami lehetetlenné teszi a
munkát, ami azon kellene hogy alapuljon, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság vagy
most már jelen esetben inkább talán a sportállamtitkárság megérti azokat a
problémákat, amelyek ezeknek a műhelyeknek vannak. Tehát ha nem értjük meg a
problémákat, akkor nem tudunk javaslatot tenni, döntést meg aztán egyáltalában
nem lehet hozni. Tehát lesz, vagy van egy ilyen típusú paradigmaváltás a velük való
viszonyt illetően.
Van nekünk egy saját tagságunk is. Azt gondolom, hogy a Magyar Olimpiai
Bizottság tagsága önmagában egy olyan szakmai értéket hordoz, amelyre
támaszkodni kell. Itt is volt egy kommunikációs vagy együttműködési deficit.
Tulajdonképpen ez a 3 fő irány, szempont, amik mellett a Magyar Olimpiai Bizottság
a jövőben a működését tervezni fogja.
Foci. Nehéz nekem a futballról beszélni, mert egy olyan sportágról beszélünk,
amihez mindenki ért, mindenki csinálja és a verseny elképesztően erős. Nem jártam
még két héttel ezelőttig az MLSZ közgyűlésén. Én egy fantasztikusan megszervezett,
jól irányított és kézben tartott sportágat látok, amely olimpiai sportág. Természetesen
nekünk pontosan ugyanolyan fontos ilyen szempontból, mint az összes többi, bár a
Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak lenne a FIFA ilyen fontos. Azt mondtam, erről
beszélgettünk korábban, hogy milyen üzenetet tudok mondani. Azt tudom mondani
és teljes szívemből mondtam ott is és most is elmondom, hogy nekünk, más
sportágaknak kellene hozzájuk menni kicsit tanulni arról, hogy az utánpótlás-képzés,
-nevelés, az edzőképzés hogy zajlik. Látom, hogy ennek az eredménye nem vethető
össze a magyar kajak-kenu sport eredményeivel, bár ott tartanánk, hogy minden,
amiért dolgozunk, meghozza az eredményét. Az én lányom is tíz évig hegedült és még
mindig nem tud hegedülni.
Magántőke. Ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Köszönöm szépen. A
következőt szeretném ezzel kapcsolatban mondani. Több modell van a világban ezzel
kapcsolatosan, hogy a sportba kerüljön-e közpénz vagy nem. Azt gondolom, hogy a
sport általánosságban egy olyan terület, amire érdemes áldozni, mert jót tesz az
országnak, az ország hangulatának, a gyerekeinknek, az egészségüknek. Tehát
összességében ez egy jó ügy. Ezzel nem vagyok egyedül, akik így gondolkodunk. De
vannak sokan, akik nem így gondolkodnak. Azt hiszem, tőlem el is elvárható, hogy ezt
így lássam. Ezzel együtt vannak országok, ahol ezt egyáltalán nem így gondolják, vagy
kevésbé gondolják így. Itt van az Amerikai Egyesült Államok,ott egy fikarcnyi közpénz
a sportba be nem kerül és hagyják is, hogy a maguk civil módján elirányítgassák és
egyébként egész jól meg is oldják a feladatot. Van, ahol kicsit kevesebb kerül be, van,
ahol kicsit több. Az, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság adófizetői pénzekből is
gazdálkodik, az, még egyszer mondom, egy üdvözlendő dolog és igyekszünk ezzel
megfelelően sáfárkodni. De nem lehet más célunk, mint az, hogy azokat a forrásokat,
amelyekkel teljesen szabadon tudunk rendelkezni és a saját szakmai elképzeléseink
szerint egyébként a saját programjainkra elkölteni, növelni tudjuk. Tehát nekünk nem
lehet más célunk, mint az, hogy a lehető legteljesebb mértékben függetlenedjünk az
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államtól, bár amikor innen kimegyek, valószínűleg megyek megint valahova, ahol is
pénzt fogok koldulni ahhoz, hogy működni tudjunk. Az, hogy eddig ez miért nem volt
ennyire fontos, vagy fontos volt-e, ez talán kicsit történelmietlen és nem biztos, hogy
tudom a választ. De biztos vagyok benne - egyébként vannak és voltak is szponzoraink
-, hogy abban az időszakban, amikor a Magyar Olimpiai Bizottság költségvetése
lényegesen nagyobb volt, mint most nyilvánvalóan azért, mert lényegesen nagyobb
feladatokat is telepítettek hozzá, akkor ez a fajta, hogy mondjam, inkább azt
mondom, hogy egyfajta elkényelmesedés elindult. Ezt emberileg meg lehet érteni, de
most ennek a fajta elmacskásodási időszaknak vége van, nincs mese és megyünk a
magánszektor irányába is, hogy a saját forrásainkat, a költségvetésünket tudjuk
növelni. (Duna Mónika visszajön a terembe.)
Szabó képviselő úr az Együtt részéről említette a gazdasági tanulmányt.
Először is nagyon köszönöm a bizalmat és a támogatást. Ezzel kapcsolatban szeretnék
egy dologra reagálni. Én nem tudom, hogy ez így van-e, és ha így van, akkor én
tévedek, de mintha ennek a tanulmánynak a birtokosa, vagy aki e fölött diszponált, ez
nem a Magyar Olimpiai Bizottság volt, vagy pedig… (Fábián László közbeszólása.)
Akkor nem tévedek. Tehát ez a Budapest 2024 volt, aki ezzel kapcsolatosan a
döntéseket hozta, aki az ügy ura volt. De nem a mi döntésünk volt tudomásom
szerint. Mindenesetre, ha a véleményemet kérdezni, sajnálatos, hogy ez így alakult,
mert lehetséges, ha nem így alakulnak, nem gyűlnek össze az aláírások. Köszönöm
szépen.
ELNÖK: Köszönjük szépen az elnök úrnak és főtitkár úrnak, hogy
rendelkezésünkre álltak. A munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánok. Ezzel a
2. a) napirendi pontot lezárom.
Tájékoztató 2016. évi paralimpiai játékok tapasztalatairól, a
következő paralimpiai felkészülés terveiről
A 2. b) napirendi pontunk következik, a 2016. évi nyári paralimpiai játékok
tapasztalatairól és a következő paralimpiai felkészülés terveiről szóló beszámoló.
Előadónkat köszöntöm, Szabó Lászlót, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökét,
valamint munkatársait, Urr Anita főtitkár asszonyt, Szerencsi Éva kommunikációs
igazgató asszonyt és Szélesi Ágnes sportigazgató asszonyt, illetve jelen van körünkben
Tóth Tamás paralimpiai bajnokunk is. Őt is szeretettel köszöntjük. (Dr. Hiller István:
Ügyrendben kérdezhetek?) Hiller István jelzi, hogy ügyrendben kér szót.
Parancsoljon!
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Elnök asszony, az előzetesen kiküldött
napirendből az derült ki, hogy fix időpontban, 12 óra 30 perckor kezdődik az a
bizonyos napirend. Most háromnegyed 12 és nyilván érdeklődve fogjuk hallgatni a
paralimpiáról szóló beszámolót és kérdések leszek. Itt van ez az aprócska
költségvetés. Szeretném kérdezni az elnök asszonyt és a tisztelt bizottságot, hogy
hogyan tervezzük ezt, mert az ember így osztja be akkor az idejét. Tudniillik a
költségvetéssel mégiscsak kell majd foglalkoznunk. Erről beszéljünk már két
mondatot!
ELNÖK: Köszönöm szépen a felvetését. Igen, mi is érzékeltük, hogy az idő
előrébb haladt. Az fix, hogy 12 óra 30 perckor Deutsch Tamás meghallgatására a
Népjóléti bizottsággal együttes ülést tartunk. Ezért 12 óra 15 perckor fel kell
függesztenünk a mostani ülésünket és Deutsch Tamás meghallgatását követően
tudjuk folytatni. Amennyiben nem lesz az elfogadott napirendre vonatkozó
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módosítás, azt követően folytatjuk akkor az ülést. (Dr. Hiller István: Köszönöm.) Az
ügyrendi vitához még a képviselők részéről hozzászólási szándék? (Senki sem
jelentkezik.) Nem látok jelzést. Megadom a szót Szabó László elnök úrnak.
Parancsoljon!
Szabó László tájékoztatója
SZABÓ LÁSZLÓ elnök (Magyar Paralimpiai Bizottság): Tisztelt Elnök Asszony!
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Szeretettel köszöntjük önöket
és köszönjük szépen a lehetőséget és a meghívást is. Bár az elnök asszony kedvesen
elmondta, de én is hadd tegyem meg, hogy bemutassam önöknek Tóth Tamást, a riói
paralimpia bajnokát. Nagyon köszönöm, hogy eljött velünk és itt van. (Taps. - Tóth
Tamás paralimpiai bajnok felállva köszöni meg a tapsot.)
Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy egy gyors és rövid prezentációval
végigszaladjak a napirenden szereplő témán, azaz a riói nyári paralimpiai játékokról
szóló beszámolón, illetve az elkövetkezendő időszak feladatain, különös tekintettel a
tokiói paralimpiai játékokra való felkészülésre.
A riói paralimpiát megelőző időszak azért volt rendkívüli számunkra, mert azt
a célt tűztük ki magunk elé, hogy a riói paralimpia az az esemény, az a pillanat legyen
a magyar parasport és a magyar fogyatékos sport történetében, amely kiemelkedő
figyelmet és kiemelkedő odafigyelést biztosít a magyar parasportolóknak. Láthatják a
dián azokat az előzményeket, azokat az előzménypillanatokat, amikor igyekeztünk a
paralimpiát, a magyar paralimpiai csapatot és a magyar paralimpiai csapat
szereplését a közfigyelembe hozni. Nagyon köszönöm az elnök asszonynak, hogy
például ott volt személyesen a sport- és formaruha bemutató eseményünkön, egy
divatbemutatónkon, amelynek a segítségével például a manapság már
elengedhetetlen bulvársajtóba igyekeztünk bevinni a paralimpiai csapatot és a csapat
szereplését és sikereit.
Azt hiszem, sikeresek voltunk abban, hogy hogyan építsük fel ezt a munkát,
így vághattunk neki a paralimpiának 2016 szeptemberében Rióban. Itt látják a
helyszíneket, nem akarok róla részletesen beszélni, hiszen részben az olimpiai
beszámolóban hallották, részben pedig mert elég sok szó esett erről a nyilvánosság
előtt. Inkább csak arra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a paralimpia a világ
második legnagyobb sporteseménye. Mindenki állíthat minden mást erről, hogy a foci
VB, a foci EB, meg az atlétikai világbajnokság. Nem így van, az olimpiát követően a
paralimpia a második legnagyobb sportesemény. Ez a sportesemények helyszíneinek
igénybevétele, a sportolók létszáma és a sportesemény iránti nemzetközi figyelem
kapcsán is világosan látható, majd erről mutatok önöknek számokat.
A riói paralimpián 160 nemzet vett részt. Ez pici csökkenést mutat a négy évvel
előttiekhez képest. Ez azért van így, mert a paralimpiát különösen sújtotta az a
pénzügyi nehézség, amelyekről már Kulcsár Krisztián elnök úr is beszélt. Hogy
mondjak egy egyszerű példát: a Magyar Paralimpiai Bizottság is kapott támogatást a
Nemzetközi Paralimpiai Bizottságtól a repülőjegyek és az utazás tekintetében. Ezt a
támogatást a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság idén márciusban vagy áprilisban
tudta csak kifizetni. Tehát a pénzügyi nehézségek olyan országokat sújtottak, amelyek
sokkal kevésbé felkészültek a paralimpiai részvételre, mint mi vagyunk. Ez a 160-165ös létszám azonban azt mutatja, hogy ma már a paralimpia közelében jár annak a
nemzetlétszámnak, amivel az olimpia rendelkezik, az 200, és ez egyre növekedni fog,
a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság taglétszáma is megközelíti lassacskán a
Nemzetközi Olimpiai Bizottságét. Természetesen ezeken a paralimpiákon, amelyek a
diákon is szerepeltek, folyamatosan részt vettünk mi, magyarok.
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Nézzük a számokat a riói paralimpiáról. Huszonkét sportágban 528 sportág,
vagy sportfajta. Ebben 2347 átadott érem. Ez borzasztó nagy szám. Ez azért van így,
és nem akarom túlokoskodni a helyzetet, de engedjék meg, hogy pár ilyen szakmai
kitételt tegyek, hiszen egy paralimpián nincs 100 méteres gyorsúszóbajnok, mert
abból 11 van, mert 11 kategóriában ugranak a vízbe a sportolók, ráadásul férfiak és
nők egyaránt. Itt a magas éremszámot és a magas eseményszámot ez indokolja.
Kétszáztíz világrekord született, és hogy igazolni tudjam az esemény nagyságrendjét,
4328 sportoló részvételével zajlott a paralimpia.
Nézzük a magyar paralimpiai csapat számait. Negyvenhárom versenyzővel,
köztük 16 kerekesszékes versenyzővel vettünk részt, 18 érem, Tamás aranyérme
mellett 8 ezüst és 9 bronzérem született. Itt láthatják az egyéb számainkat. Nagyon
büszkék vagyunk. Ezek a számok, tehát az éremszerző sportágak száma, amely az
olimpiai 4-hez képest nálunk 6, a 8 pontszerző sportág száma, és így tovább, ez mindmind növekedést mutat. Egyébként a 33 pontszerző sportoló is az előző londoni
paralimpiához képest. Itt az éremtáblázat: 47.-ek vagyunk. A sportban nincs „ha”
természetesen, de a 18-as éremszámmal, ha nem az aranyérmek alapján
rangsorolnának, hanem az éremszám alapján, de mint mondtam, nincs „ha”, jó 20
hellyel feljebb végeztünk volna. Nagyon büszkék vagyunk erre a 18-as éremszámra és
nagyon büszkék vagyunk az európai szereplésre. Egy hete vettem részt az európai
paralimpiai bizottságok elnökeinek konferenciáján. Nem hoztam ide azt a
prezentációt, amivel azt tudnám igazolni, hogy az európai nemzetek közül a 3.
legnagyobb fejlődést London és Rió között a magyar paralimpiai csapat mutatta be.
Nézzünk vissza az elmúlt 4 paralimpiára. Büszkén állíthatom önöknek, hogy
vagy a résztvevői létszám tekintetében, vagy az éremszám tekintetében, vagy
mindkettő tekintetében előrelépést mutattunk Rióban az elmúlt három
paralimpiához képest. Az egyetlen kicsi szomorúságunk, nem is olyan kicsi
egyébként, hogy ez a 43 ember mind-mind egyéni kvóta volt, csapataink sajnos nem
tudtak kvótát szerezni, ezen változtatnunk kell Tokióban, de erre majd egy picit
később kitérek.
Nagyon erős volt a jelenlétünk a médiában. Ehhez mindenféle segítséget
megkaptunk. A teljes magyar hazai sajtó minden része, minden formája, eleme
kifejezetten támogató és együttműködő volt. Nagyon örülök annak, hogy a közmédia
először a paralimpiák történetében élőben közvetítette a paralimpia eseményeit. Ez a
60 ezres nézettség egy sportcsatorna tekintetében kifejezetten magasnak számít. A
paralimpiai csapat közösségi Facebook-oldalának ma már 10 ezer követője van és volt
a paralimpia alatt olyan posztunk, amely egymillió embert ért el. Azt hiszem, az a
szeretet és az a pozitív hangvétel, amely övezte a magyar paralimpiai csapatot, nagyon
sokat segített kinn, Rióban, de utána a következő időszakban is így lesz ez.
Nézzük a támogatásunkat. 2012-ben 70 millió forintot, ’16-ban 140 millió
forintot kapott a Magyar Paralimpiai Bizottság a paralimpiai részvétel támogatására.
Itt van a részletes táblázat arról, hogyan használtuk fel. Mostanra már teljesen le
tudtuk zárni a felhasználásról szóló beszámolónkat és ezt be is nyújtottuk egyébként a
MOB-nak, még nekik kell, hiszen korábban rajtuk keresztül kaptuk, illetve az EMMInek. A 140 millió forintból 10 és fél millió forintot megtakarítottunk, tehát a
rendelkezésünkre álló forrás 92,45 százalékával számoltunk el, a többit természetesen
megtakarításként kezelheti a Magyar Olimpiai Bizottság. (Szabó Szabolcs kimegy a
teremből.) Átláthatóan, világosan, részletesen itt vannak a számok, a sorok és minden
sor mögött is ugyanez az átláthatóság található.
Magát a paralimpiát lezáróan is jó néhány olyan eseményt hoztunk létre, vagy
vettünk részt eseményeken, ahol büszkén köszönthettük a paralimpiai csapatot és
annak minden egyes érmes és résztvevő tagját.
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Engedjék meg, hogy pár szót szóljak arról, hogy hogy is áll ma Magyarországon
a fogyatékos sport. A diákat nem fogom részletesen elmondani, csak szeretném, ha
tudnák, hogy pontosan tudjuk, hány fogyatékos sportoló van Magyarországon. Nem
hogy azt tudjuk, hogy hány van, még azt is tudjuk, hogy melyik városokban vannak,
még azt is tudjuk, hogy mely egyesületekben sportolnak, még azt is tudjuk, hogy
milyen sportágakban, azt is tudjuk, hogy hány évesek, milyen sérültségi kategóriában
vannak és milyen nemzetközi eredményeik vannak. Elkészítettük azt az informatikai
rendszerünket, amely ezt pontosan követi és napra készen nyilvántartja. Itt éppen a
parasportolókat látják, és ha továbblépek, majd az egyes sportágakat mutatják a
színkódok, ha megengedik, nem merülnék el a részleteiben. Aztán majd a
későbbiekben megyünk tovább és látják, hogy a hallássérült sportolókról is
rendelkezünk ugyanilyen adatbázissal, rendelkezünk a szervátültetett sportolókról
ilyen adatbázissal, a speciális olimpiai szövetség sportolóiról, ők a középsúlyos
értelmi fogyatékos sportolók. És végül, ami talán a legfontosabb: rendelkezünk a
diáksportolókról is adatokkal, azokról a fogyatékos diákokról, akik a magyar
köznevelésben döntően integráltan vesznek részt és belőlük lesznek majd azok a
sportolók, akik majd olyan büszkeségre adnak okot későbbiekben, mint amilyenre
Tamás ad nekünk okot ma 2017-ben. (Szabó Szabolcs visszaérkezik.) Jelen
pillanatban 18 ezer sportoló van regisztrálva a diákrendszerünkben és próbáljuk őket
minél inkább terelni a sport felé. Ennek a nehézségeit, ha megengedik, nem
mondanám el, mert szétfeszítené ennek az előadásnak a kereteit.
Nagyon örülök annak, egy megjegyzést engedjenek meg, hogy az államtitkár
asszony beszélt most már arról, hogy a sportinformatikai rendszer elindul. Csak
biztatnám a magyar kormányzatot, hogy álljon a két hátsó lábára ez ügyben és kicsit
kapja össze magát. Jó néhány évtizedes lemaradásban vagyunk a tekintetben, hogy
pontosan tudjuk, mi a helyzet a magyar sportban, pontosan, számok tekintetében.
Mindenféle számokat, adatokat, elemzéseket tudnak olvasni arról, hogy hányan
sportolnak Magyarországon és ennek milyen jellemzői és részletei vannak, ezeknek az
adatoknak a jelentős része légből kapott egyébként.
Engedjék meg, hogy mutassak néhány képet arról, hogyan néz ki a pénzügyi
támogatásunk. Köszönjük a kormányzatnak, hogy így áll a helyzet. Nyilván az, hogy a
kormányzat stratégiai fontosságúnak tekinti a sportot, kihat a fogyatékos sportra is.
Ezek a diagramok, oszlopok világosan mutatják, hogy folyamatosan növekvő a
támogatása a magyar parasportnak, a magyar fogyatékos sportnak, nemcsak a
parának, hanem a teljes fogyatékos sportnak. Nem vagyunk tökéletesen elégedettek.
Nem tudom, Kulcsár elnök úr itt van-e még, de azt hiszem, már elment. Kár érte,
mert ha itt lenne, akkor még a szemébe is mondanám, hogy azt a vitát majd
szeretnénk a jövőben lefolytatni, hogy a Gerevich ösztöndíjból, bár idén a 76 millió
forintos támogatás egy lépés már a tavalyihoz és mondjuk három lépés a két évvel
ezelőttihez képest, de még mindig nem elég nagy lépés. De majd ezt elnök úrral
megvitatjuk, aztán valahogyan lesz belőle valami és államtitkár asszonyt is bevonjuk
ebbe a beszélgetésbe.
Mielőtt Tokióra térnék rá, engedjék meg, hogy két szót mondjak a téli
paralimpiai játékokról, hiszen az a következő, mint ahogy a téli olimpiai játékok a
következő. Phjongcshangban, Dél-Koreában szerény, de büszke céljaink vannak.
Szocsiban 3 évvel ezelőtt nem volt magyar versenyző a téli paralimpián. Nem tudtunk
részt venni, ez sportdiplomáciai értelemben is baj volt. Ezért különös hangsúlyt
fektettünk arra, hogy Phjongcshangban legyen majd magyar versenyző. Úgy állunk,
hogy Lőrincz Krisztának, aki biatlonban és sífutásban indult, talán szabad kártyát
tudunk szerezni, ezzel Kriszta lehet női versenyzőként az, aki részt vehet majd a téli
paralimpián. Engedjék meg, hogy megmutassam a büszkeségünket, Balogh Zsoltot, ő
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egy látássérült síelő, egy edzéséről készült videót láthatnak. Ő guide-dal versenyez,
mint ahogy minden látássérült síelő. Az előtte síelő versenyző természetesen lát, ő egy
síversenyző és a hátára erősített hangszóróba mondja be egy mikrofonon keresztül az
utasításokat Bencének, Bence teljesen látássérült, nagyon minimálisan lát árnyékot és
fényt, de itt a síelés közben ráadásul egy tökéletesen elsötétített szemüveget kell
viselnie és így kell végigjutnia a pályán. Mindenkinek szívből javaslom, hogy próbálja
ki egyszer. Húsz másodpercet bírni fognak, azt bátran elárulhatom, én nagyjából
annyit bírtam legalábbis, és utána minden összezavarodik. Bence, aki a guide-ja
Zsoltnak, súlyos sérülést szenvedett pár hónappal ezelőtt, elszakadt az egyik
keresztszalagja. Nagyon reméljük, hogy össze tudják drótozni őt, mert ha ez sikerül,
akkor Zsolt kvótája meglesz. Akkor Zsolt és Kriszta részvételével két versenyzőnk lesz
a téli paralimpián, ennél több nem tud lenni, mert egész egyszerűen nincs több olyan
versenyző, aki megütné azt a nemzetközi szintet, hogy részt tud venni. De
sportdiplomáciai értelemben borzasztó fontosnak látom.
A 2020-as a következő verseny Tokióban. Két fontos célunk van. Részben a
versenyzői létszám növelése, ami nem lesz egyszerű. Nem merülnék bele a részleteibe
annak, hogy mi történik ma a világban parasportban és micsoda robbanás van
sportszakmai, sportfinanszírozási, diplomáciai, média és egyébként dopping
szempontjából is a paralimpián és általában a fogyatékos sportban. Növelni
szeretnénk a versenyzői létszámot és szeretnénk, ha lenne csapatunk Tokióban. Erre
ma jelen pillanatban én a férfi ülőröplabda-válogatottat, vagy a női csörgőlabdaválogatottat látom lehetőségként, hogy el tudnak jutni Tokióba. A célkitűzéseinket
nem mondanám végig, részben el tudják olvasni, részben pedig az ilyen részletes
bemutatás talán megint ennek a bizottsági meghallgatásnak a keretein túlmutat, bár
természetesen nagy örömmel és nagyon szívesen beszélek erről. (Ikotity István
kimegy a teremből.)
Mielőtt befejezném a prezentációt, három kérést szeretnék megfogalmazni a
bizottság számára. Kérem, hogy fontolják meg, tudják-e támogatni ezt a három
kérést.
Az első kérés a TAO-val kapcsolatos. Elhangzott már az imént. Szeretnénk
Paralimpiai Bizottságként, köztestületként, ha a TAO-támogatások közé bekerülhetne
az utánpótlássport, az edzőképzés és az infrastrukturális fejlesztés mellett a
fogyatékos sport támogatása. Ráadásul 90-10-es intenzitással. Ha ez bekerülne, akkor
az olyan pénzügyi löketet adna a fogyatékos sport támogatásának, amely óriási
hatással volna. Úgy látom, hogy a látvány-csapatsportágak szövetségei ezt
támogatják. Vízilabdától, labdarúgáson át, kosárlabdától, kézilabdáig, jégkorongig, a
jégkorong a legérdektelenebb, mert nincs sajnos sitting game hockey. Egyébként, ha
egyszer van idejük, keressenek rá, elképesztő, hogy mozgássérült sportolók hogyan
jégkorongoznak. De az összes többi sportágban vannak fogyatékos sportolóink, a
röplabdában is, amely most lép be a tagok közé. Tehát kérem önöket, hogy ha van
módjuk, akkor segítsék, hogy a TAO-törvény tárgyalásakor a fogyatékos sport
támogatása kerüljön be a TAO-támogatások közé.
A második a jutalom kérdése. Gondolom, talán rákérdeznének, ezért
megelőzöm ezt a kérdést. Jelen pillanatban a fogyatékos sportolók eredményességi
jutalma 50 százalék az ép sportolókhoz képest. Ebben szeretném az önök támogatását
kérni. Mi, a Magyar Paralimpiai Bizottság azt vállaljuk, hogy nem lesz kevesebb érme
2020-ban és 2024-ben a paralimpiai csapatnak, mint Rióban volt. Vagyis
folyamatosan fejlődni fogunk. Most 18 volt, nem lesz kevesebb Tokióban és nem lesz
kevesebb 2024-ben bárhol is legyen a paralimpia, mint 2020-ban. Ezért cserébe azt
kérjük, hogy 2020-ig 50-ről 75-re, majd 2020 és ’24 között 75-ről 100 százalékra
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emelkedjen a jutalom. Ha mi ezt tartjuk, szeretnénk, ha tartaná a kormányzat és az
Országgyűlés is. Ha nem tartjuk, akkor nem.
A harmadik, amihez szeretném az elnök asszony személyes támogatását és a
bizottság támogatását kérni, a parasport napja. Szeretnénk, ha az Országgyűlés
javaslatot tudna tenni, ennek a formája nem tudom, mi, nem vagyok annyira járatos
az Országgyűlés jogalkotási mechanizmusában e tekintetben, de szeretnénk, ha ebben
az évben, amikor a Magyar Paralimpiai Bizottság 20 éves, létrejöhetne a magyar
parasport napja. Ha ehhez az országgyűlési pártok és a magyar Országgyűlés
támogatását megkapjuk, az egy olyan erő és olyan löket, amely beindíthatja ezt a
folyamatot. Augusztus 5-én 1976-ban nyerte Tauber Zoltán az első magyar
paralimpiai aranyérmet asztaliteniszben, szeretnénk, ha augusztus 5-e, Tauber Zoltán
első magyar paralimpiai aranyérmének napja lenne a magyar parasport napja. Kérem
ehhez önöktől, minden párttól, a bizottság egészétől és elnök asszonytól a támogatást.
Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy egy videóval köszönjek el önöktől. Ez a
video a riói paralimpia Brazília-Kína vakfoci elődöntőjén készült. Ez a fiatalember a
brazil Jefinho, aki vakon játszik, mint ahogy az összes csapattársa, vakon
futballoznak, a kapus lát és a kapu mögötti guide lát, ő irányítja a csapatot. Ilyen
elképesztő teljesítményt képes nyújtani egy fogyatékkal élő, egy látássérült ember
akkor, ha hisz abban, hogy a korlátait le tudja dönteni, hisz abban, hogy erősebb tud
lenni bárkinél és hisz abban, hogy fogyatékosnak lenni nem azt jelenti, hogy
vesztesnek lenni.
Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves bizottság, nagyon szépen köszönöm a
lehetőséget, hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk önök előtt. Örömmel várjuk a
kérdéseiket.
Kérdések, hozzászólások
ELNÖK: Köszönjük szépen az elnök úr beszámolóját. Öt percünk van a
kérdésekre, akkor fel kell függesztenem az ülést, de szeretném, ha ez alatt az öt perc
alatt is a képviselők megfogalmaznák kérdéseiket, felvetéseiket. Kérdezem, hogy vane kérdésük a bizottsághoz. (Kucsák László jelentkezik.) Kucsák alelnök úr.
Parancsoljon!
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nem kérdés igazán. Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Olimpiai Bajnok Úr! A magam részéről őszinte nagyrabecsüléssel
szeretném megköszönni az elvégzett munkát és a továbbiakban is sok sikert kívánok a
tevékenységükhöz. A felvetéseit pedig nyilván érdemben mérlegelni fogjuk, hogy mit
tudunk ennek érdekében. Köszönjük szépen még egyszer és eredményes, jó munkát
kívánok.
ELNÖK: Más hozzászólási szándék? (Senki sem jelentkezik.) Én mondanék pár
mondatot szintén.
Először is az első szavam a köszöneté kell hogy legyen elnök úr és a bizottság
iránt. Nekem mindegyik olyan rendezvényük, amelyen részt tudtam venni, óriási
élményt jelentett. Óriási élményt jelent emberileg is és nagyon meggyőző az a
szakmai felkészültség, amellyel a bizottság vezetői részéről találkoztam. Úgyhogy a
munkájukhoz ez úton is gratulálok. (Dr. Hiller István kimegy a teremből.)
Amikor átvette ezt a bizottságot és ennek a vezetését, egy viharos időszakon
volt túl a Magyar Paralimpiai Bizottság. Úgy látom, egyértelműen sikerült ezt a
helyzetet stabilizálnia és látható, érzékelhető előrelépések történtek a fogyatékosok
sportolását illetően. Említette a nyilvánosság tekintetében történt óriási előrelépést.
Valóban ez társadalmilag és sportszakmai szempontból is nagyon fontos előrelépés.
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Említett olyan feladatokat, amelyek ránk, törvényhozókra várnak. A magam részéről
mindegyik kérdésben a támogatásomról tudom biztosítani önt, illetve a Paralimpiai
Bizottságot.
A jutalom kérdésével azért is nyugtatott meg, mert tavaly ősszel ez elég
gyakran téma volt. Az egyik miniszter úrral folytatott beszélgetésem során azt
mondta, hogy maga a Paralimpiai Bizottság sem várja el, vagy támogatja azt, hogy az
épekével azonos jutalmazásban részesüljenek. Örülök, hogy most a nyilvánosság előtt
megerősítette, hogy ez nincs így, és szerintem ennek alapvető emberi normának
kellene lennie. A kérdésem arra irányul, hogy mik azok az előrelépési lehetőségek,
amelyeket ön még lát. A 47. helyet szereztük meg az éremtáblázaton. Mik azok a
további támogatások, amelyekkel ezen lehet javítani, amellyel előre tudunk jönni? Ez
mennyiben finanszírozási kérdés, mennyiben sportszakmai kérdés, mennyiben
szemléletbeli? Tehát mik azok, amelyeket mi meg tudunk tenni, másrészt mik azok az
elsődleges tennivalók, amelyeket a Magyar Paralimpiai Bizottság a jelenlegi keretek
között is meg tud tenni?
Ennyit szerettem volna kérdezni. Más hozzászólási szándék? (Senki sem
jelentkezik.) Nem látok jelzést. Megadom a szót a válaszadásra, és ezt követően
függesztem fel a bizottság ülését.
Szabó László válaszadása
SZABÓ LÁSZLÓ elnök (Magyar Paralimpiai Bizottság): Köszönöm szépen.
Kucsák képviselő úrnak köszönöm szépen. Minden eddigi beszámolónkon ott volt és
mindig is figyelte azt, amit végeztünk, amit dolgoztunk. Úgyhogy külön jól esik, hogy
ismételten szóba hozza a támogatást és a segítséget. Számítunk is rá. Köszönjük
szépen.
Elnök asszony, köszönöm a dicsérő szavakat. A kollégákat illeti és a
sportolókat, ők tettek meg mindent azért, hogy az elmúlt másfél-két évben a sportra
tudjunk koncentrálni, és arra, hogy a riói paralimpián és egyébként minden más
fogyatékos sporteseményen jól szerepeljenek a sportolóink, igyekszünk ezt a munkát
folytatni.
A jutalom kérdésére, ha már ön is visszatért rá, akkor én is hadd térjek vissza.
Ki vagyok én ahhoz, hogy egy miniszter szavait kétségbe vonjam ebben az ügyben? De
az valóban igaz, hogy ez egy összetett és bonyolult kérdés, amelynek a kifejtésére
most nem vállalkoznék, és azt sem javasolnám, hogy ezt a vitát nyissuk meg, bár
szívesen állok elébe. Nyilvánvalóan a dolognak van sportszakmai, van morális, etikai
és van finanszírozási oldala. Ezt mind végig kell gondolni, és ha mind a három oldalt,
vagy legalább ezt a három oldalt végiggondoljuk, még akkor is a mérleg két
serpenyőjében maradnak érvek. Szívesen lefolytatom ezt a vitát, és szívesen beleállok
ebbe a vitába mindenkivel és minden helyzetben. Csak azt szeretném kérni, hogy ez
ne egy emocionális alapon zajló vita legyen, hanem próbáljuk meg ezt a vitát a
jutalom kérdése tekintetében higgadtan és két lábbal a földön állva folytatni.
Előrelépés kérdése. Köszönöm szépen a felvetést. Valóban 47.-ek voltunk az
éremtáblázaton, ez rosszabb egyébként, mint London, hogy őszinte legyek, mert
Londonban több aranyérmünk volt, ezért előbb voltunk, de a 18 érem meg jobb, mint
London. Tehát ha onnan néznénk - mondom még egyszer, nincs „ha” -, akkor jobb
lenne. Ráadásul van még egy szempont: hogy az oroszok nem voltak a paralimpián,
hiszen az orosz csapatot egy az egyben kizárta a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság a
paralimpiáról a doppingügyek miatt. Fogalmazhatnék úgy is, hogy a Nemzetközi
Paralimpiai Bizottság volt olyan tökös, hogy meghozta ezt a döntést, szemben a
Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal. Nem is vett részt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság
elnöke a paralimpián, nem jött el, amire emberemlékezet óta nem volt példa. Ennek
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az oka sportdiplomáciai volt, egész egyszerűen nem tudta kezelni azt a helyzetet, hogy
az oroszok jelen nem létével egyfajta vitahelyzetbe kerüljön, hogy egyetért ezzel vagy
nem ért egyet. Ez az egész doppingügy súlyos problémája egyébként már a
nemzetközi olimpiai, paralimpiai mozgalomnak, de ezt se most vitassuk meg. Tehát
ha az oroszok ott lettek volna, akkor valójában 48.-ak lettünk volna.
Az előrelépésnek legalább három iránya van. Az egyik irány sportszakmai
irány, ebben rendben vagyunk. Köszönjük szépen, minden segítséget örömmel
veszünk és örömmel jövünk ide a bizottsághoz, örömmel hívjuk önöket az
eseményeinkre. Tudjuk, mit szeretnénk, világosak a terveink, 2020-ig biztos, inkább
azt mondanám, hogy ’24-ig.
A finanszírozás tekintetében nem állunk rosszul, de állhatnánk jobban. Ha
megkapjuk azt a segítséget, amit önöktől is kérek TAO-ügyben, jutalomügyben és
talán még egy-két más ügyben, akkor ott is azt mondom, hogy stabilizálni tudjuk a
helyzetünket és ott is nyugodtak lehetünk.
Szó esett az előző meghallgatáson a MOB kapcsán a magántőke helyzetéről. Ez
egy érdekes kérdés, amely ismét egy önálló beszélgetést kívánna. A Magyar
Paralimpiai Bizottság bevételeinek nagyjából 10 százaléka érkezik szponzorációs
támogatásból, talán még annyi sem. Ezt jelentősen növelni kell, ez nem maradhat így.
Szerintem az ország érdekében sem, de ez megint egy másik beszélgetés volna. Azon
dolgozunk, hogy az elkövetkezendő három évünkben sokkal függetlenebbül álljunk az
állami költségvetéshez képest. Szerintem ez mindenkinek érdeke. A sportolóké is, az
állami költségvetésé is és a mi érdekünk is, hogy ez így legyen. Ebben fogunk mi
magunk is erőfeszítéseket tenni.
A harmadik, amit szóba kell hoznom, az, hogy örülök, hogy Fábián főtitkár úr
is és Kulcsár Krisztián elnök úr is szóba hozta az együttműködést a MOB és a
Paralimpiai Bizottság között. Én biztatónak látom most a helyzetet. Azt látom, hogy a
sportban egy olyan új helyzet alakult ki a jogszabály-módosítások után és az új jogi
helyzet és az új finanszírozási helyzet kapcsán, ami egy biztató képet vetített előre a
tekintetben, hogy hogyan fognak tudni együttműködni a sport különböző testületei.
(Ikotity István visszajön a terembe.) Nem hagyom magam letéríteni az optimizmus
útjáról. Úgyhogy e tekintetben is úgy látom, hogy jó irányban vagyunk. Köszönöm
szépen.
A napirendi pont lezárása
ELNÖK: Köszönjük szépen az elnök úrnak, munkatársainak, illetve Tóth
Tamás paralimpiai bajnoknak, hogy a rendelkezésünkre álltak. Munkájukhoz jó
egészséget és sok sikert kívánok. A 2. b) pontot és a 2. napirendi pontot lezárom.
Egyúttal a bizottság ülését felfüggesztem és 12 óra 30 perckor ugyanitt
folytatjuk a Népjóléti bizottsággal együttes ülésünket.
(Szünet: 12.19-12.33 óra.
12 óra 33 perctől 14 óráig a bizottság a Népjóléti bizottsággal együttes ülést
tartott. Az ott elhangzottakat külön jegyzőkönyv tartalmazza.)
Szünet: 14.00-14.22 óra.)
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A FINA 2017. évi XVII. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és
Nyíltvízi Világbajnokság
a) Tájékoztató a világbajnokság programjának előkészítéséről
ELNÖK: Folytatjuk a Kulturális bizottság reggel elkezdett ülését a 3. napirendi
ponttal: a FINA 2017. évi XVII. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi
Világbajnoksággal kapcsolatos napirendi pont következik.
A 3/a napirendi pontunk: tájékoztató a világbajnokság programjának
előkészítéséről. Köszöntöm az előadónkat, Szántó Évát, a Budapest2017 Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgatóját. Megadom a szót, parancsoljon!
Szántó Éva tájékoztatója
SZÁNTÓ ÉVA ügyvezető igazgató (Bp2017 Nonprofit Kft.): (Előadását vetített
prezentációval kíséri.) Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Először is engedjék
meg, hogy tisztelettel bemutassam kollégámat, Balogh Sándor urat, aki a
Budapest2017 Nonprofit Kft. gazdasági igazgatója; ketten képviseljük a
szervezőbizottságot. Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy számot adhatunk a
világbajnokság előkészítésének, szervezésének állásáról. Igyekszünk röviden,
tömören, a leglényegesebb elemeket kiemelve bemutatni, hogy hol tartunk most az 52
nap múlva kezdődő eseményhez.
A szervezés intézményi hátteréről nagyon röviden. A kormány által kijelölt
szervezőbizottság a döntések előkészítésében, ellenőrzésében kap fontos szerepet. A
szervezőbizottságot dr. Seszták Miklós erre a feladatra kijelölt kormánybiztosként is
vezeti, és tagjai azon tárcák miniszterei, akik egyébként hathatós segítséget tudnak
adni a világbajnokság előkészítésének bizonyos fázisaiban és bizonyos feladataiban. A
miniszter urakon kívül Tarlós István, Budapest főpolgármestere, Fürjes Balázs, az
egyes kiemelt beruházásokért felelős kormánybiztos, és Gyárfás Tamás mint a FINA
alelnöke tagja még a szervezőbizottságnak. Természetesen mint legfőbb stratégiai
partnerei a szervezésnek, a sportági szakszövetségek, a négy érintett szövetség, a
Magyar Úszó Szövetség, a Magyar Vízilabda Szövetség, a Magyar Szinkronúszó
Szövetség, illetve a Magyar Műugró Szakszövetség elnökei is meghívást kapnak ezekre
az ülésekre.
Az operatív feladatok a 100 százalékban állami tulajdonú társaság, a Bp2017
Nonprofit Kft. által kerülnek megvalósításra. A világbajnokság időpontja - csak
emlékeztetőül a dátumok; egyébként majd egy további kis emlékeztetőt is itt hagyunk
a két dátumról -: július 14-étől 30-áig tart majd a FINA világbajnokság, és egy hét
szünet után, augusztus 7-étől 20-áig pedig a masters világbajnokság kerül
megrendezésre.
Ahogy államtitkár asszony is említette korábban a mai napon, hat diszciplína
vagy sportág versenyeit rendezzük meg, összesen 75 versenyszámban hirdetünk majd
bajnokot: a műugrás, nyíltvízi úszás, óriás-toronyugrás, szinkronúszás, úszás és
vízilabda sportágak ezek.
Öt versenyhelyszín lesz; ezekről is röviden tájékoztatást adnék. A Duna Aréna
lesz az a kiemelt központi létesítmény, ahol az úszás és a műugrás versenyei zajlanak
majd. A létesítmény készen van, természetesen; erről részletesebb tájékoztatást
nyilván az utánunk következő előadótól fognak hallani. Jelenleg kiegészítő munkák
zajlanak, hogy a létesítményt alkalmassá tegyék a világbajnokság-funkció
kiszolgálására; különböző audiovizuális, technikai berendezések kiépítése,
telekommunikációs eszközök felszerelése. A Dagály strand építése, átépítése még
zajlik, a világbajnokság alatt ez egy úgynevezett FINA Market funkciót fog kiszolgálni.
A Dagály strand két épülete, egy A- meg egy B-épület szintén a vb különböző

47
területeit szolgálja majd, az akkreditációs központ, önkéntesközpont, illetve a
biztonsági központ kerül itt elhelyezésre. Kialakításra kerül a nemzetközi broadcast
központ, a Dagállyal szemközti területen, az FCSM területén egy TV compound külön
a jogtulajdonos televíziós társaságoknak, és külön egy a Dagály-Duna Aréna melletti
parkolóterületen a host broadcaster szolgáltatást végző EBU, illetve Antenna
Hungária konzorciumnak.
A Margitszigeten történnek majd a vízilabda-események, a Hajós-Széchy
Sportuszoda a fő központ. Ideiglenes lelátókkal és egyéb kiszolgáló létesítményekkel
kerül kibővítésre a meglévő uszoda és az ottani kapacitások. A tervek úgy készültek el,
hogy maximálisan kiszolgálják mind a versenyzők, mind a többi érdekcsoport
érdekeit és szükségleteit. Egy kicsit másabb lesz az elrendezés, mint a korábban
megszokott vízilabda-eseményeken, akár az Európa-bajnokságon vagy akár az eddigi
Final Six eseményeken.
Az uszoda mellett lévő hajdani palackozóüzem felújítása elkészült. Az épület
készen áll arra, hogy különböző funkciókat befogadjon a világbajnoksággal
kapcsolatban. Itt egy fizioterápiás központot fogunk majd működtetni az orvosi
csoporttal közösen, illetve önkéntesközpont lesz ebben, szervezőbizottsági irodák, és
további egyéb funkciókra lehet használni, akár társasági események megrendezésére.
A Holdudvar felújítása: két épületből áll ez az épületegyüttes, az egyik része teljesen
készen van, használatba is vette a szervezőbizottság; a másik része is elkészül a
világbajnokságra.
A másik FINA Market, amelyet a Margitszigetre tervezett a szervezőbizottság, a
fővárossal és a BM-mel történő több konzultáció után végül is nem a Kisréten valósul
meg, hanem bekerül a Margitszigeti Atlétikai Centrumba, ami sokkal biztonságosabb,
és kevésbé van talán káros hatása a most szépen felújított Margitszigetre.
A városligeti műjégpályán az ottani versenyhelyszín kialakítása zajlik. Mindjárt
mutatok róla fényképeket. A létesítmény, az elkészült felépített ideiglenes létesítmény
tervezett átadási határideje június közepe és jelenleg a tervek szerint zajlik az
építkezés.
Egy kis ízelítő a Duna Aréna belsejéről, ez a versenymedence, a
műugrómedence és a lelátótér, a műugrótorony és a bemelegítőmedence. A Hajós
Alfréd Nemzeti Sportuszodáról jelenleg még csak látványterveket tudok mutatni,
hiszen ott még az ideiglenes kialakítások építése nem kezdődött meg. Jelenleg is
zajlik még az uszoda rekonstrukciója, felújítása. Így álmodtuk meg a Városligetben a
szinkronúszás helyszínét. Egy ötezer fős lelátó kerül kialakításra, 2 darab ideiglenes
medencét építenek majd fel, egy 50 méteres 3 méter mély medence lesz a
bemelegítőmedence és 30 méter hosszú lesz a versenymedence. Egyébként mindkét
medence megvásárlásra került és a világbajnokság után véglegesen itt maradnak az
országban tovább szolgálva a vizes sportágakat. Itt tartunk most, a lelátók nagyjából
fel is épültek. Középen lehet az első képen látni, az a medence ott a kép közepén.
Ehhez az állapothoz képest már további előrehaladás van, hiszen a székek is
felkerültek a lelátókra azóta.
További versenyhelyszíneink szemben, a Duna másik partján, a Batthyányi
téren kerül majd megrendezésre az óriástorony-ugró versenysorozat, ami egy
különlegessége ennek a világbajnokságnak és nagyon nagymértékben járul hozzá
ahhoz, hogy pozitív imázsát az országnak, a fővárosnak növelni tudjuk, hiszen
fantasztikus hátterként szolgál az eseményhez a parlament épülete. Úgy is van
kitalálva ez a versenyhelyszín. Az ugrások 27, illetve 20 méter magasról történnek
majd, és ami első alkalommal most Budapesten lesz megoldva, hogy nem természetes
vízbe, hanem egy épített medencébe fognak az ugrók érkezni. Ez is egy ideiglenes
medence, a FINA szakértőinek tanácsára ez kör alakú, 15 méter átmérővel és 6

48
méteres vízmélységgel. Itt viszonylag kisebb a lelátó kapacitása, hiszen a nézők a
Duna-partról is tudják majd követni az eseményeket.
Balatonfüreden a jól bevált helyszínen kerül megrendezésre a nyíltvízi úszás.
Ide is lelátó került betervezésre, de a lelátó egy része nem beszékezett módon lesz
kialakítva, hanem egy beach-szerű, plázsszerű elrendezéssel, ami sokkal jobban
illeszkedik az ottani környezetbe. Itt a cél a tervezésben az volt, hogy minél közelebb
lehessen hozni a versenyt a nézőkhöz, jobban élvezhessék az egészet, ezért építjük
majd a lelátót a vízre, illetve a versenypályát közelebb lehetett hozni a parthoz annak
köszönhetően, hogy egy mederkotrást is elvégzett a szervezőbizottság, illetve a
balatonfüredi önkormányzat. Erről láthatunk egy fotót, ez már folyamatban is van.
Minden létesítménnyel szeretnénk úgy nekimenni a világbajnokságnak, hogy
előtte le is próbáljuk azok működését. A Dagályban, illetve a Duna Arénában már
május 13-án a műugrásnak volt egy teszteseménye, ami nagyon hasznosnak
bizonyult. Egyébként minden maximálisan jól működött, apróságokon kell még
változtatni. A vízilabda LEN Final Six eseményei most a héten kerülnek majd
megrendezésre, 25-től 27-ig zajlanak a mérkőzések. Igaz, hogy a világbajnokság alatt
nem a Duna Aréna ad otthont a vízilabda-bajnokságnak, de nagyon fontos, hogy ezt
az újonnan megépült létesítményt működés közben sokféle módon lehessen tesztelni.
Egyébként pedig a vízilabda-eseményeken közreműködő kollégák, illetve önkéntesek
is már most főpróbának tekinthetik.
Az úszás főpróbája a Budapest Open nemzetközi verseny lesz június 1-jétől 4ig. Ott már nagyon sok funkció tesztelésre kerül, biztonsági rendszerek, beléptetés,
nézők kezelése, versenyzői útvonalak, eredményhirdetés, a már felépített összes
audiovizuális technika és az egyéb eredményjelző és időmérő technikák is. A
szinkronúszásnak is van egy tervezett teszteseménye, ez természetesen a felépült
szinkronúszó-helyszínen történne meg a Városligetben június vége felé.
Három további nagy területet emelnék ki. Azt mondják, hogy ezek nélkül
nyilván nehéz megszervezni a világbajnokságot. Ez a helyi közlekedés megszervezése,
a szállásszervezés, illetve nélkülözhetetlenek a VB-hez az önkéntesek is. A közlekedési
koncepcióját a teljes világbajnokságnak a Főmterv készítette el. A versenyzők
szállítására 130 Shuttle busz áll majd rendelkezésre, a jelenlegi tervek szerint az
összes szálloda és a létesítmények, versenyhelyszínek, illetve edzéshelyszínek
elhelyezkedésének figyelembevételével 10 útvonal került kialakításra. A FINAvezetők, illetve bizottságok dedikált személygépjárművekkel fognak közlekedni. Ezek
személygépjárművek, illetve kisbuszok vagy sofőrrel, vagy sofőr nélkül. Ebből közel
190 darabra lesz szükség majd a világbajnokságon. A Porsche Hungária adja ezeknek
jórészét. A Főtaxival is van a szervezőbizottságnak együttműködési megállapodása. A
taxik igénybevételével tudjuk maximálisan kiszolgálni a jelentkező igényeket. A média
résztvevőit, képviselőit is, akik hivatalos szálláshelyeken foglalnak szállást, szállítania
kell a szervezőbizottságnak, a részükre is biztosítjuk ezt a lehetőséget. Egyébként
további lehetősége a közlekedésben az itt tartózkodóknak, hogy akkreditációval
ingyenesen használhatják a közösségi közlekedést a fővárosban, és ami nagyon fontos
és szerintünk elengedhetetlen ezen a világbajnokságon, hogy a Dunát, mint
közlekedési útvonalat szeretnénk aktívan használni. Menetrend szerinti hajójáratok is
indulnak, egészen a MÜPA melletti kikötőből a Dagály Uszodáig, és a Margit-sziget,
illetve a Duna Aréna között pedig Shuttle-szerű járatok fognak majd közlekedni.
Körülbelül 5000 fővel kalkulálunk, akik a nemzeti delegációkat alkotják. Ők a
versenyzők, az őket kísérő edzők, orvosok, gyúrók, egyéb szakemberek, csapatvezetők,
sportdiplomaták. Az ő részükre kell szálláshelyeket biztosítani, a FINA vezetősége, az
összes FINA-bizottság részére, az összes nemzetközi versenybíró részére és a média
képviselői részére, illetve a FINA marketingügynöksége által bevont FINA-partnerek
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és az ő vendégeik számára kell hogy a szervezőbizottság szállodákat biztosítson. A
szállodákkal a megállapodások megszülettek, a közbeszerzési eljárások lezárultak.
Előlegeket is mind a szervezőbizottság fizetett a szállodák felé, mind pedig a csapatok
felé folyamatosan számlázásra kerülnek a foglalásaik. Jelenleg 186 válogatott már
leadta a regisztrációját, elkezdte a regisztrációt és elindult a szállásfoglalásvéglegesítési folyamat. Ez mindig óriási kihívás a szervezőknek, hiszen az utolsó
pillanatban tudják csak a csapatok véglegesíteni az indulók listáját, egészen addig
bizonytalanok a foglalásaik. De a nagyságrendeket legalább már mindenki tudja.
Minden szállodában természetesen maximális kiszolgálásra törekszünk. Lesz egy
állandó szolgálatot teljesítő információs asztal, ahol önkéntesek szolgálnak majd, lesz
egy közlekedési koordinátor, és orvosi ügyeletet is biztosítunk.
Amint említettem, a harmadik nagyon fontos eleme a sikernek, az
önkéntesprogram. Ez a fotó egyébként az önkéntesprogram első általános képzésén
vagy valahanyadik általános képzésén készült. Eddig összesen 3200 önkéntes már
részt vett ezeken a képzéseken. A képzéseket egyébként a területi képzésekkel
folytatjuk. Ezek már elkezdődtek, az akkreditáció, az úszás, a nyíltvízi úszás
versenyeken szolgáló vagy résztvevő önkéntesek képzése vagy azoknak első fordulója
már meg is történt. A két esemény összes önkéntesigénye 3500 fő, jelenleg a
jelentkezési felületen közel 9 ezer, több mint 8500 jelentkező regisztrált; ebből
vannak szép számmal külföldiek is. A szervezőbizottság úgy döntött, hogy az
önkéntesek sorában körülbelül 7-8 százalék lesz majd a külföldi résztvevő. Az ő
szállásukat, tehát akik vidékről, esetleg külföldről jönnek, kollégiumokban tervezzük
megoldani. Még annyit az önkéntesprogramról, hogy itt a legfőbb stratégiai
partnerünk a Testnevelési Egyetem, akiktől nagy segítséget kapunk a program
szervezésében.
A világbajnokság nem csak a sportesemények megrendezéséből áll, számos
kísérőesemény is lebonyolításra kerül majd. A megnyitóünnepség július 14-én, a
Dunán, a Lánchíd és az Erzsébet híd közötti szakaszon lesz; ennek az eseménynek a
megrendezésével a MÜPA-t bízta meg a szervezőbizottság. A záróünnepség a Papp
László Sportarénába kerül be; a kockázatok csökkentése volt itt a cél, tehát még egy
szabadtéri helyszínt nem szerettünk volna. Különböző FINA-kongresszusokat kell
megrendeznünk, szám szerint nyolcat. Lesz egy általános nagy kongresszus, ahol
választásokra is sor kerül, és a különböző diszciplínák kongresszusait, illetve a
masters kongresszust is ez alatt az időszak alatt rendezi a nemzetközi szövetség.
Ezeknek a helyszíne az Intercontinental szálloda.
A legnagyobb protokolláris esemény a FINA által adott gálavacsora. Ennek a
helyszínéül a Magyar Állami Operaház lett kiszemelve. Jelenleg zajlanak a
tárgyalások, mind a bérleti díj nagyságáról, mind pedig a műsor összeállításáról.
Emellett különböző kisebb-nagyobb protokolláris események is lesznek.
Reményeim szerint miniszterelnök úr fogadja majd a FINA legfelsőbb vezetőit. A
szervezőbizottság elnöke egy kulturális rendezvénnyel kedveskedik majd az itt lévő
vendégeknek, főpolgármester úr is egy vacsorára hívja az ittenieket, csakúgy, mint
ahogy lesz egy fogadás Balatonfüred polgármestere részéről is.
Néhány szót a masters világbajnokságról is hadd szóljak; ez talán kevesebb
figyelmet kap, bár nagyon nagy a jelentősége, más szempontból, mint az elit
világbajnokságnak. Ez biztos, hogy nem kerül képernyőkre, nem biztos, hogy olyan
módon jut el milliárdokhoz, mint ahogy az elit-vb, mégis hatalmas jelentőséggel bír,
hiszen az előzetes prognózisok alapján körülbelül 12-14 ezer regisztrált sportoló
résztvevőre számítunk, és ők bizony nem egyedül fognak ideérkezni, hanem
családtagokkal, barátokkal, mert egyben turisztikai desztinációként, nyaralási
helyszínként is tekintenek Budapestre és Balatonfüredre, Magyarországra. Január
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30-án indult el a regisztráció. Van a FINA-nak egy központi adatbázisa és egy
adatkezelő rendszere, ami egyébként nagy segítségére van a szervezőbizottságnak is.
Jelenleg több mint 8 ezer jóváhagyott regisztráció van a rendszerben, és még több
mint egy hónap hátravan a nevezési és regisztrációs zárlatig; június 29-én zárul majd
ez a folyamat.
Szépen alakulnak egyébként a számok. Csak példaként: 120-ban maximálta a
FINA a masters vízilabdacsapatok indulási számát, és jelenleg 105 csapat már
benevezett a versenyre. A jó hír az, hogy Millennium néven van egy magyar csapatunk
is, a háromszoros és többszörös olimpiai bajnokokból álló csapat, tehát mégiscsak
lesz a masters vb-n is kinek drukkolni. Itt a legfőbb cél az, hogy olyan minőségben
szolgáljuk ki az ideérkező masters sportolókat, hogy a legjobb emlékekkel és a legjobb
szájízzel tudjanak majd Budapestről távozni, tehát őket a versenyekkel is
maximálisan ki kell szolgálni. Ezért az úszásra négy versenymedencét állítunk a
szolgálatukba, két fedett medencét a Duna Arénában, ott bemelegítésre a Dagály
strand megújuló 50 méteres medencéje szolgál majd; illetve két 50 méteres medence
a Hajós-Széchy uszodában áll majd rendelkezésükre.
A vízilabda, ugyanúgy, mint a rendes világbajnokságon, a Hajós-Széchy
uszodában zajlik; nyilván a két esemény egymás előtt és után, összesen hat
versenypályán. A szinkronúszóknak hatalmas élmény, hogy ugyanott lesz az ő
eseményük, a Városligetben, ahol a profi sportolóké. A műugrás értelemszerűen a
Duna Arénában lesz, a nyíltvízi úszók pedig Balatonfüredet élvezhetik.
Amit fontos a masters vb szolgáltatásainál kiemelni, hogy itt is az összes
akkreditált résztvevő használhatja a budapesti közösségi közlekedést az
akkreditációjával ingyen. Ennek azért van különleges jelentősége, mert nekik már
nem fogunk külön közlekedést biztosítani, tehát itt nincsenek járatbuszok, amelyeket
a szervezőbizottság adna. Viszont a MÁV-val való együttműködés keretében
Balatonfüredre azon a három napon, amikor a masters vb versenyei zajlanak,
különvonat indításával segítjük a résztvevők lejutását.
További néhány terület, amelyen dolgozunk nagyon nagy erőkkel, és jól halad
az előkészítés: az egyik az orvosi-egészségügyi szolgáltatások tere. Minden
sporthelyszínen maximális felkészültségű, megfelelő létszámú csapat fog
rendelkezésre állni. A doppingellenőrzéshez szükséges feltételek biztosítottak és
adottak minden helyszínen. Nyilván olyan apróságokra is gondolunk, hogy ha
elhúzódik egy esti verseny végén egy sportoló doppingellenőrzése, akkor külön
gépjárművet biztosítunk a számára, hogy a versenyhelyszínről a szálláshelyére vissza
tudjon időben és emberi körülmények között jutni.
A média kiszolgálása is fontos feladat. Felállt a médiakiszolgáló önkéntesi
csapat is, és mindenhol maximálisan figyelembe véve próbáljuk megvalósítani ezt a
területet, hogy tényleg jókat írjanak majd rólunk az újságírók, és jó hírét vigyék az
országnak mindenfelé.
A broadcasting területet azért emelném ki, mert a technika, technológia
fejlődésével megsokszorozódtak azok az igények, amelyek terhet rónak a
szervezőbizottságra. És itt nemcsak közvetlenül arról beszélek, hogy van 33 olyan
televíziós társaság, amely ilyen vagy olyan módon vásárolt jogot a világbajnokságnak
nemcsak a közvetítésére, hanem ide is jönnek különböző mértékű közvetítő
lehetőségeket igénybe véve, tehát saját közvetítőkocsikkal, kameraállásokat kérnek,
kommentátorokat küldenek, illetve a nemzetközi közvetítőközpontban helyet
igényeltek maguknak. Hanem azért is, mert míg az előző versenyeken csupán HD
minőségű közvetítés volt az elvárt, itt most már egy jóval magasabb minőségű
szolgáltatást kell biztosítani, és ehhez bizony a háttérszolgáltatásokat is meg kell
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tenni. Tehát azoknak az optikaihálózat-kiépítéseknek az igénye, amelyeken keresztül
a jeleket tudják majd továbbítani, szintén jóval nagyobb.
A hazai közvetítői szolgáltatást egyébként az EBU, illetve az EBU produkciós
cége, az EPC végzi, közösen a magyar Antenna Hungáriával.
A biztonság kiemelt figyelmet kap a szervezés során. Ebben nagyon nagy
segítségünkre van és nagyon jó partner az összes olyan hatóság, illetve a
Belügyminisztérium, akik ebben érintettek. A cél az, hogy maximális biztonságot
nyújtsunk minden résztvevőnek, minden nézőnek, viszont feleslegesen ne vegzálják
őket, vagy ne érezzék úgy, hogy kényelmetlen helyzetekbe kerülnek, vagy esetleg a
komfortzónájukból, a komfortérzetükből kibillentik őket. Természetesen az állami
támogatás mellett jelentkeznek szponzorok is, akiknek ezúton is köszönjük a
támogatásukat. A nemzeti marketingprogramban még további partnerek is jelezték a
részvételi szándékukat. Jelenleg ők azok, akik biztos segítői a világbajnokságnak.
Engedjék meg, hogy egy rövid kis filmmel zárjam a prezentációt. (A film
megtekintése.) Azzal kezdtem, hogy már csak 52 nap van hátra. Ez bizonyos
értelemben jó azoknak, akik nagyon várják az eseményt és bizonyos értelemben egy
kis izgalomra ad okot nekünk, hogy minden összeálljon, de a legjobb úton haladunk.
Remélem, önök is sokan majd el tudnak jönni és részesülhetnek ebben a fantasztikus
élményben. Köszönöm szépen a figyelmüket és természetesen, ha vannak kérdések,
Balogh Sándor gazdasági igazgató kollégám és jómagam is tisztelettel állunk
rendelkezésükre.
Kérdések
ELNÖK: Köszönjük szépen a beszámolót. A képviselőknek van lehetőségük
kérdéseket feltenni. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése. (Szabó Szabolcs
jelentkezik.) Szabó Szabolcs, tessék!
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen a
beszámolót. Néhány kiegészítő jellegű kérdésem lenne pontokba szedve.
Egyrészt Szabó Tünde államtitkár asszonytól is kérdeztem, de ő nem tudott
konkrét választ adni, ellenben meginvitált a Duna Arénába, amit igénybe is fogunk
venni, így megkérdezem önöktől is, hogy egészen pontosan a Duna Aréna milyen
állapotban van. Hozzánk olyan információk jutottak el, hogy ahogy a Final Six
közeledik, néhány hiányosságot a vízilabdások jeleztek. Tehát rendben van-e minden,
drótok a falban, öltözők rendben? Milyen a Duna Aréna jelenlegi állapota?
A második kérdésem a Hajós és Széchy Uszodára vonatkozna. Ha jól
értelmezem, itt van talán a legjobban kiélezve a felújítás. Annak jelenleg mi az
állapota, milyen munkálatok folynak, van-e veszélye annak, hogy nem készül el
bármilyen felújítási munka is a verseny megnyitására?
A harmadik kérdésem a szállásokra vonatkozna. Említette a prezentációjában,
hogy minden rendben van. Néhány nappal ezelőtt megjelent a Közbeszerzési
Döntőbizottságnak egy döntése, hogy az egyik szállástendert érvénytelenítették. Ha
jól értelmeztem, egy százmilliós tendert a négycsillagos szállodákra vonatkozóan.
Akkor egészen pontosan most mi a helyzet? Tehát rendben van minden, vagy tényleg
ez a tender meg lett semmisítve és akkor most új tendert kell kiírni, ezt kiírták-e már,
okoz-e ez időveszteséget, várható, hogy megnő a költség, ha újabb tendert kell kiírni,
belefér-e egyáltalán az időbe ez az újabb tenderkiírás, vagy mi lesz azokkal az
emberekkel, akik itt lettek volna elszállásolva?
A negyedik kérdésem az lenne, hogy sokat beszélünk mindig a költségekről, az
infrastruktúráról. Érdekes módon még a bevételekről nem nagyon olvastam,
hallottam. Ezért csak személyes érdeklődés erről: a rendezvény költségvetésének
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bevételi oldaláról esetleg néhány fő számot hallhatnánk-e, hogy nagyjából honnan,
milyen bevételekre és milyen nagyságrendre számolnak a vizes VB kapcsán.
Az utolsó kérdésem pedig részben a nyitó- és záróünnepségre, részben arra a
fesztiválra vonatkozna, amit, ha jól értelmeztem a korábbi anyagokból, folyamatosan
terveznek megvalósítani a vizes világbajnokság alatt. Itt, ha jól értelmeztem, a Dunapartról van elsősorban szó. Hány helyszínen, milyen fellépőkkel, mekkora
költségekkel számolnak? Illetve ennek kapcsán kérdezném még azt, hogy mi a helyzet
azzal a CNN-közvetítéssel, amit pletykaként sokan említenek. Akkor most az lesz,
vagy nem lesz, tényleg volt ilyen tárgyalás, vagy ez csak kacsa volt, ami bekerült a
hírekbe? Köszönöm szépen.
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék? (Senki sem jelentkezik.) Nem
látok jelzést. Én is akkor feltennék néhány kérdést, bár azt megjegyzem, hogy a Duna
Aréna állapotával kapcsolatban a 3. b) napirendi pontban fogunk tájékoztatást kapni,
mert másik illetékességi körbe tartozik.
Amit szeretnék egyrészt pontosítani: a szervezőbizottság tagjainak
felsorolásából kihagyta a frakciók delegáltjait. A frakcióval rendelkező pártok
delegáltjai is tagjai a szervezőbizottságnak.
Nyilván a szállásokra, illetve a Hajós-lelátóra én is szerettem volna rákérdezni.
Azt olvashattuk, hogy a megnyitó ünnepségre közel 4 milliárd forintot
terveznek. Nyilván érthető volt akkor, amikor úgy volt, hogy az olimpiai döntést
megelőzően két hónappal kerül sor erre az eseményre, hogy ilyen nagyszabású
megnyitó rendezvényt tartsunk ezen a valóban rendkívül népszerű és nagy figyelmet
érdemlő sporteseményen. Azonban ez az ok most már nem áll fenn. Nem
gondolkodtak-e azon, hogy mérsékelnék ezeket a költségeket, mert 4 milliárd forint
igen drága egy megnyitó rendezvény esetében?
A kommunikációval kapcsolatban, úgy gondolom, van némi fejlődnivalója a
szervezőknek, ha csak az egymásnak ellentmondó összegek megjelenésére gondolunk.
Értem, hogy meg tudják magyarázni, hogy az egyik illetékes miért mond egy összeget,
a másik pedig egy másik összeget. Ezért szükség lett volna arra, hogy ne váljon
szintén korrupciógyanússá azoknak a beruházásoknak, illetve ennek a szervezésnek
több eleme is. Jó lett volna, ha összehangolták volna ezeket a kommunikációkat.
Ha már a kommunikációnál tartunk, a vizes világbajnokság hirdetéseiért
három cég lesz felelős és mind a három cég Szijjártó Péter barátjának, Kuna Tibornak
az érdekeltségébe tartozik. Szintén 3,8 milliárd forintot költhet el ez a három cég.
Nem gondolják-e, hogy egy ilyen helyzet szintén a korrupció gyanúját veti fel?
Ezeket a kérdéseket szerettem volna feltenni. Más képviselői kérdezési
szándék? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor parancsoljanak, válaszadásra
megadom a szót. Nem tudom, melyikük válaszol. (Balogh Sándor jelentkezik.) Balogh
Sándor úr, parancsoljon!
Balogh Sándor válaszadása
BALOGH SÁNDOR gazdasági igazgató (Bp2017 Nonprofit Kft.): Tisztelt Elnök
Asszony! Tisztelt Képviselő Hölgyek, Urak, Vendégek! Köszönjük a kérdéseket,
nagyjából ezekre számítottunk.
Szabó Szabolcs képviselő úr kérdéseivel kezdeném. A Duna Aréna teljes
mértékben rendben van. Természetesen, mint minden új építményben, amely
tizenegy-néhány hónap alatt épült úgy, hogy a tervezőasztalon nem létezett, amikor
elkezdődött az építkezés, ezekben is vannak hibák, úgy gondolom, vannak olyan
dolgok, amelyek a tervezéskor nem voltak láthatóak. Alapvetően egy épületben két
épületet kell felépíteni. Egy a normál működésre vonatkozó állapot, amikor a
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visszabontott lelátók lesznek, az akkori tervezés erre készült és utána vannak olyan
dolgok, amelyek csak a verseny ideje alatt kellenek. Csak mondok egy példát. Tehát
nem ugyanannyi kapacitású internet kell maximum 4000 főnek normál esetben, mint
12 ezer főnek. Főleg akkor, amikor tudósítók és tévétársaságok élőben akarják
közvetíteni; tehát ezek a kapacitások teljesen feleslegesek a normál üzemmódban,
ellenben ki kell építeni őket a versenyüzemmódra.
Ugyanígy, ami itt például a Final Sixnél van, hogy mi FINA-arculatra terveztük
és építettük a Duna Arénát, ezzel együtt ez egy európai úszószövetségi esemény, tehát
nem FINA-, hanem LEN-esemény, úgyhogy egy csomó dolgot át kell építeni; a LENnek más szabályai vannak, más arculata, más szponzorai, és így tovább.
Egyébként a Duna Arénában minden működik. Alapvetően persze van olyan,
hogy elromlik egy vécé vagy egy csempét összetörnek, de semmi olyan nincs, ami
akadályozná az eseményt, sem most, sem később. Azt hiszem, összesen egy darab
kijelző romlott el, mióta a Bp2017 március 1-jén átvette ennek az intézménynek az
üzemeltetését.
A Hajós uszodában megtörtént ma a munkaterület átadása a mi részünkre. A
Hajós uszoda helyzete azért bonyolultabb, mert ott folyik egy felújítás, aminek
korábban kellett volna elkezdődnie. De ettől függetlenül a KKB-k által kijelölt
fővállalkozó, úgy látjuk, mindent megtesz annak érdekében, hogy időben elkészüljön.
A holnapi napon átadják a munkaterületet - vagy lehet, hogy ma? ma; mindegy, a
lényeg, hogy ma vagy holnap -, megkapja a Bp2017 által kiszerződött, az ideiglenes
lelátót és egyéb ideiglenes intézményeket építő vállalkozó a munkaterületet, és
elkezdi a már megérkezett ideiglenes lelátóelemek összeszerelését. Mi nem látunk,
azon kívül, hogy sokkal jobb lenne, ha már előrébb lennénk, de ezen kívül nem látunk
veszélyt arra, hogy ne lehetnének ugyanolyan színvonalú vízilabda-mérkőzések, mint
a Duna Arénában.
Szállodatender. Alapvetően abban az időszakban, amikor a szállodákkal
megegyeztünk, körülbelül egy-másfél évvel ezelőtt, akkor teljesen más volt a város
turisztikai kínálata, és jóval alacsonyabb árakat kínáltak a szállodák. Azt kell tudni,
hogy a FINA alapvetően egy olyan szintet ír elő, amelyben a kétágyas versenyzői
szobáknak étkezés nélküli ára körülbelül 210-230 euró között kell hogy legyen; ekkor
ezekben meg is állapodtuk a szállodákkal - csakhogy a Forma-1 bejelentette, hogy
ugyanezen időszak alatt tervezi a magyarországi futamot. Korábban ugyanis volt egy
egyezség, hogy csak augusztusban lesz Forma-1 verseny, nem érinti majd a FINA
vizes világbajnokságát, ezt azonban keresztülhúzta az, hogy a Forma-1 eladásra
került, és a Forma-1-es pilóták szakszervezete augusztusra teljes versenyzési tilalmat
rendelt el. Ez azt jelenti, hogy ha Magyar Nagydíj kell hogy legyen, akkor azt be kellett
szuszakolni júliusra. Ez olyan turbulenciát okozott, amelyben mindenki azt várta,
hogy hatalmas árak lesznek, hiszen nem lesz kínálat Budapesten. Mi is ennek a hypenak az oltárán áldoztunk, és beszereztünk szobákat, olykor e 210 euró fölött, hiszen
ennyiért adták, már nem volt olyan kínálat a szállodákban. Főként a nagy nemzetközi
láncok ilyen értelemben, talán azt is merem mondani, egyeztettek üzletpolitikát, és
magasabb áron kínálták a szobáikat, mely magasabb árak nem igazolják vissza
például a média által képviselt szobakeresletet, miszerint 2500 médiaszobát kellett
beszereznünk a FINA kézikönyve szerint; ennek egyelőre csak a felére érkezett
foglalás, mi úgy gondoltuk, hogy esetleg túlfoglalás lesz ebben az ügyben. Itt érteni
kell, hogy ha a média esetleg nálunk foglal, akkor nekünk kell megoldani a szállítását,
a logisztikáját, az étkeztetését, de ha bookingon foglal, mert árérzékeny, akkor nekünk
ugyan nem kell megoldani, de ő akár taxival az árkülönbségből bőven odajut a
versenyhelyszínekre. Tehát volt arról szó, hogy még beszerzünk olcsó szobákat,
amelyek a korábbi logisztikai tervben nem szerepeltek, de a közbeszerzési hatóság
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ebben hibát talált és megsemmisítette. De már nem kívánunk beszerezni további
szobákat, tehát nem lesz újabb folyamat, ebből nem lesz késedelem.
A bevételek. Alapvetően természetesen kalkuláltunk bevételekkel, de azt
mindenkinek meg kell próbálni megérteni, hogy amikor 2015-ben Magyarország
kijelentette és beugrott a mexikói rendező Guadalajara helyett, aki visszalépett a
szervezéstől, épp azért, hogy ezzel bebizonyítsa a nemzetközi sportvilágnak, hogy hat
év helyett két év vagy pontosabban másfél év alatt meg tud szervezni egy ilyen
hatalmas eseményt - amiről mi eddig úgy tartottuk, hogy a világ harmadik
legnagyobb sporteseménye, de most hátrasorolom negyediknek, mert Szabó
paralimpiai elnök úr azt mondta, hogy az a második legnagyobb esemény -, ezzel
együtt azt gondolom, hogy egy olyan eseményt, amely Magyarország történetében
egyedülálló, kevesebb, mint két év alatt megszervezni, ez tényleg egy kihívás. És
amikor ebbe Magyarország beleugrott, pont ez volt a célja, hogy bebizonyítsa, hogy ha
ezt meg tudja két év alatt szervezni, akkor meg tudja szervezni az olimpiát is.
Alapvetően a tervezés is sokszor ezért olyan, amilyen, tehát utólag át kell gondolnunk,
mert még nem volt ilyen, nem tudunk mire támaszkodni. Természetesen vannak
korábbi FINA-versenyek, mint legutóbb Kazanyban volt; Kazanyban összesen egy
stadionban volt, mi pedig öt helyszínen próbáljuk megszervezni ugyanezt. Ez teljesen
más logisztikai elemeket és kihívásokat tartalmaz.
Természetesen vannak bevételek. A terv szerint a szponzorációs bevételekből
1,2 milliárd forint fog befolyni; ezt már túlhaladtuk. Merchandising termékek
értékesítéséből körülbelül 300 millió forintra, a jegybevételekből körülbelül
880 millió forintra számítunk; ez is több lesz ennél. A büfé- és egyéb bérleti díjak
bevételét 50 millió forint körüli összegre saccoltuk; különböző jogdíjak, amelyeket mi
kapunk, 420 millió; nevezési díjak a seniorversenyekből - hiszen ezeknek részünkről
már nincs költsége, csak az uszodák egyébként is fenntartása - 312 millió forint; a
hotelbevételekből körülbelül 2 milliárd, illetve 1,4 milliárd, ami azt jelenti, hogy a
FINA-nak vannak olyan partnerei és szponzorai, amelyek az általunk lefoglalt
szobákból vásárolnak. Körülbelül tehát, ha ezt így összeadjuk, összesen körülbelül
5 milliárd forintnyi direkt bevételt vár a szervezőbizottság, és körülbelül ennek a
tripláját várjuk egyéb bevételként ugyanazokon a területeken, ahol mi eseményeket
szervezünk.
Market street: két, illetve három ilyen terület kerül kialakításra; egy
Balatonfüreden, ez egy kisebb léptékű, a Tagore sétányt fogja elfoglalni. A két másik
közül az egyik a Margitszigeten, a korábbi Kisrét helyett most a MAC-pályán, ahol
tavaly is volt a foci-Eb időtartama alatt a szurkolói zóna. Itt lesz egy úgynevezett
market street vagy szurkolói zóna; sokfajta neve van. Ez azt jelenti, hogy itt vásárosok
és azok a szponzorok, mind a Nemzetközi Úszó Szövetség, mind a szervezőbizottság
szponzorai mutatkoznak be vagy árusítják termékeiket, akik erre áldoztak.
Ugyanilyen lesz még a Dagály Úszóaréna mellett a régi Dagály strand helyén, és
ennek lebontása után ide épül majd vissza a Dagály strand.
A CNN-közvetítés. Így van, volt az olimpiai szervezőbizottságnak egy
megállapodása a CNN-nel, illetve megállapodáskezdemény, amely nem jött létre. Mi
szerettük volna, ha ezt csökkentett tartalommal a CNN állja, de kiderült, hogy a
Nemzetközi Úszó Szövetség egyébként a CNN-nel nem áll kapcsolatban, és a CNNnek ezért jogdíjat kellene fizetni. Pillanatnyilag úgy áll a helyzet, hogy lesznek direkt
közvetítések, de nem valószínű, hogy ez a CNN lesz. Ezt tudom válaszolni a kérdésre.
Elnök asszony kérdésére, hogy a megnyitóra nem tartjuk-e soknak a 4 milliárd
forintot: sajnos arra nem számoltunk - és visszakanyarodnék arra, hogy a kormány
azért vállalta két évre megszervezni a máskor hat-hét évig tartó szervezési folyamatot,
hogy megmutassa a világnak, hogy meg tudja tenni, ezt meg is szerette volna mutatni,
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hogy el is készül, és teljesen jogosan azt gondolta, hogy egy világraszóló eseményt
szervez ennek a megnyitójából. Mire kiderült, hogy az olimpiai pályázatunkat
visszavonjuk, addig ezek a szerződések már meg voltak kötve és a kötbérek
nagyságrendileg ugyanannyiba kerülnek, mint maga az esemény. Főként a francia
technikai szállítónak nagyon erős kötbérfeltételei vannak, talán az még többe is
kerülne, mintha elmaradna, mint most, hogy megtartásra kerül.
Kommunikáció. Alapvetően azt gondolom, hogy a kommunikációs
költségvetést nemzetközi szakemberek állították össze, mi ezt betápláltuk abba a
folyamatba, ahogy kell és a három kommunikációs ügynökségből, akinek joga van
kommunikációt elnyerni a központi költségvetés okán, a Trinity nyerte el. Ebben nem
látunk semmilyen korrupciót. Biztos, hogy ezeknek a folyamatai, ha idő lenne
mindenre, tisztábban is létrehozhatóak lettek volna, de úgy gondoljuk, hogy erre a
kommunikációra szükség van, hogy Budapest egész nyáron a vizes világbajnokság
lázában égjen. Hiszünk abban, hogy sikert aratunk és meg tudjuk mutatni a világnak,
akkor is, ha most éppen nincs olimpiai pályázatunk, hogy Budapest alkalmas arra,
hogy a világ sportfővárosa legyen. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönjük szépen ügyvezető igazgató asszonynak és gazdasági
igazgató úrnak, hogy a rendelkezésünkre álltak. A munkájukhoz sok sikert és jó
egészséget kívánok. Ezzel a 3. a) napirendi pontot lezárom.
Tájékoztató a világbajnokságra épülő létesítmények készültségi
állapotáról
A 3. b) napirendi pontunk következik. Tájékoztató a világbajnoksága épülő
létesítmények készültségi állapotáról. Köszöntöm az előadónkat, dr. Schneller
Domonkos kabinetfőnök urat és munkatársait, Door Tamás kommunikációs
főigazgató urat és Fodor Tamás projektigazgató urat. Megadom a szót a kabinetfőnök
úrnak.
Dr. Schneller Domonkos tájékoztatója
DR. SCHNELLER DOMONKOS kabinetfőnök (Kiemelt Kormányzati
Beruházások Központja): Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Tisztelettel
köszöntöm a bizottság tagjait és minden megjelentet. Engedjék meg, hogy
bemutatkozzam. Schneller Domonkos vagyok, a Kiemelt Kormányzati Beruházások
Központjának stratégiai főigazgatója és Fürjes Balázs kormánybiztos kabinetfőnöke.
Munkatársam Fodor Tamás projektiroda-vezető. Ő volt az, aki a Duna Aréna építését
és minden más, a kormánybiztos úr irányítása alá tartozó projekt irányítását végezte,
és aki ember feletti munkát végzett. Itt szeretném neki megköszönni ezt a munkát.
Azt gondolom, kevesen vannak, akik nála jobban ismerik az elmúlt két év műszaki
történéseit.
A kormánybiztos úrnak sajnos külföldön kell lennie, ezért én kaptam azt a
feladatot, azt a megtiszteltetést, hogy a bizottság előtt beszámolhassak arról, hogy a
világbajnokságra épülő létesítményeknek milyen a készültségi állapota. Én ennél picit
többet mondanék, tovább is mennék, tehát olyan létesítményekről is beszámolnék,
amelyek nem a világbajnokság miatt kerülnek megvalósításra, viszont a
világbajnokság jelenti azt az apropót, amely miatt ezeknek erre az időre el kell
készülniük. Ez egyébként összességében egy komplex városfejlesztési projektet tud
jelenteni és hatalmas lehetőséget. Ezekről is pár szót beszélnék.
Szeretném megköszönni a jelenlévő képviselő hölgyeknek és uraknak azt, hogy
a FINA-törvényt 2015-ben megszavazták. Ha jól néztem, a Kulturális bizottság tagjai
közül egy kivétellel mindenki megszavazta. E nélkül a jogszabály nélkül, az ebben a
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jogszabályban biztosított gyorsított eljárás nélkül lehetetlen lett volna ilyen rövid idő
alatt határidőben, sőt a határidő előtt ilyen minőségben és a költségkereten belül
maradva megvalósítani ezt a nagyberuházást és nyilván a többi kapcsolódó kisebb
beruházást is.
A vizes világbajnokság számokban. Nyilván nem akarok belemenni
számháborúba a Paralimpiai Bizottság elnökével, maradjunk abban, hogy akkor a
világ negyedik legnagyobb sporteseménye, azt hiszem, Balogh úr előttem szintén így
említette. Ez akár az egyedi odakapcsolások számát tekintve vagy általában a
médiaelérések számát tekintve is megállapítható tény. Több százmillió néző követte a
legutóbbi kazanyi világbajnokságot is. Mivel Magyarország története során ekkora
rendezvényt még soha nem rendezett, ekkora sportesemény még soha nem volt
hazánkban, ezáltal elmondhatjuk, hogy ez a rendezvény a világ sporvérkeringésébe
helyezi Magyarországot, Budapestet felteszi erre a térképre azok közé a városok közé,
amelyek képesek arra, hogy ilyen volumenű rendezvényt megszervezzenek. (Dunai
Mónika kimegy a teremből.)
Egy picit elevenítsük fel, hogy is kezdődött ez a folyamat. Budapest 2013-ban
elnyerte a 2021. évi felnőtt világbajnokság rendezési jogát, majd amikor Guadalajara,
a 2017. évi rendezvény házigazdája visszalépett, ekkor gondolt egy nagyot a Magyar
Úszószövetség és a magyar kormány és azt mondta, hogy jóllehet akkor még a
megfelelő létesítmény nem volt meg, mégis beleugrik ebbe és elvállalja, ezzel meg
tudjuk mutatni a világnak, hogy mi, magyarok erre képesek vagyunk, ha összefogunk.
Ennek az összefogásnak volt többek között a 2015. évi FINA-törvény nagyon magas
szavazati aránya a parlamentben az egyik ékes bizonyítéka. 2015. március 10-én írták
alá a kiegészítő megállapodást, és ahogy ez már elhangzott, 52 nap múlva kezdődik a
világbajnokság. Itt látható az a hihetetlen támogatottság és támogatási arány, ami
nélkül igazából ebbe az egészbe belekezdeni sem lett volna érdemes, aminek a
birtokában viszont, azt gondolom, nagyon messze tudtunk jutni.
Itt
látható,
nyilván
nem
fogom
végigmondani
egyesével
a
kormányhatározatokat és kormányrendeleteket, mert akkor estig itt ülnénk, de
látható, hogy a kormány számos döntésben foglalkozott ezzel, amelynek az alapját
egyébként a 2015. évi XXXIII. törvény, a FINA-törvény adta. Kiemelt jelentőségű
beruházássá nyilvánította a kormány, kijelölte az építtetőket, meghatározta azokat a
helyrajzi számokat, azokat az ingatlanokat, amelyekre kiterjed a törvény hatálya és
több kormányhatározatban részint a forrásokról rendelkezett a kormány, részint
egyéb kérdésekben is.
Ha nemzetközi kontextusba elhelyezzük, látható, hogy milyen hihetetlen
teljesítmény volt az, hogy 21 hónap alatt a tervezéssel, előkészítéssel, kivitelezéssel,
használatba vétellel együtt meg tudott történni, be tudott fejeződni, meg tudott épülni
a Duna Aréna. Erre csak egyetlen példát szeretnék mutatni. A londoni Aquatics
Centre jóval nagyobb költségből, jóllehet évekkel korábban és durván 6 év alatt
készült el, ebből 3 év volt az előkészítés és tervezés és 3 volt a kivitelezés. Erre az
egészre volt kevesebb, mint 2 éve a magyaroknak, és így tudott megvalósulni ez a
létesítmény.
Melyek azok a projektelemek, amelyek Fürjes Balázs kormánybiztos úr
irányítása alá tartoznak? Duna Aréna megvalósítása. A FINA Market, amiről az előbb
már szó volt a szervezőbizottság előadásában, elmondták, hogy miről szól,
szponzorok, egyebek, nem mennék bele, nem ismételném meg. Óriástorony-ugró
platform, amelynek a 90 százaléka megvalósult mostanáig, csak nem látványos, mert
gyakorlatilag a víz alatti részek voltak a legbonyolultabbak és a legkevésbé
látványosak. De nagyon jól áll az építkezés is. A Császár-Komjádi Uszoda felújítása,
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teljes átépítése és a Hajós, illetve a Széchy Tamás uszodáknak szintén az átépítése és
felújítása.
Elsőként hadd beszéljek egy pár szót a Duna Arénáról, amelynek az
alapkőletétele 2015 májusban volt, és ehhez képest 2017. február 18-án a hajnali
órákban kapták meg a használatba vételi engedélyt a kollégák erre. Minden
szakhatóság, minden hatóság hihetetlenül profi és nagyon áldozatos munkát végzett
annak érdekében, hogy ez megtörténhessen. Ez egy külső felvétel az uszodáról,
nyilván ezt többen látták már, többen jártak már benne, gondolom. A Duna Aréna
nem pusztán egy sportuszoda, sőt nem elsősorban egy sportuszoda, hanem
tulajdonképpen ez egy 6000 férőhelyes lelátóval rendelkező uszoda, amely a kerületi,
illetve a környező kerületek utánpótlás-nevelését, úszásoktatását, illetve az
élsportolók felkészülését is tudja biztosítani, amely egyébként bővítésre került 15
ezres lelátókra a világbajnokság alatt pont annak érdekében, hogy a
követelményeknek megfeleljen. Majd egyébként ezek az ideiglenes lelátók elbontásra
kerülnek, majd felépítik, parkolóházként hasznosulnak Budapesten, a parkolási
gondokat fogják enyhíteni. Tehát semmi nem vész kárba még az ideiglenes
létesítmények közül sem.
Ez a rendszerváltás óta a legnagyobb sportberuházás, és megkockáztatom,
hogy a legösszetettebb és legnagyobb magasépítési beruházás is, legalábbis ami állami
körben megvalósult állami beruházásként.
Budapestnek két év alatt kellett megterveznie és felépítenie ezt; azt gondolom,
erről beszéltem már.
Néhány számot hadd mondjak el erről a létesítményről. Több mint 250 cég, az
összes szakipari cég egy csomó alvállalkozóval együtt, akik dolgoztak, ezeknek a 99
százaléka magyar cég volt. Több mint 3 millió munkaórát tettek bele. Voltak ilyen
kimutatások, hogy 350 ezer kávé fogyott, nem tudom, hány hónap alatt; ezekről most
nem számoltam be, de tényleg hihetetlen számokról beszélünk. 5 ezer családnak
biztosított megélhetést, ez azt jelenti, hogy a csúcsidőszakban, ami tavaly december és
idén január között volt, volt olyan időszak, amikor közel ezer - az ezret talán nem érte
el, 950-970 - ember dolgozott egy időben ezen a hihetetlen mérnöki teljesítményen.
Azt gondolom, ez olyan szervezettséget, olyan organizációt jelent, ami egyébként egy
olyan tudást hozott létre, egy olyan know-how-t, ami utána itt marad, ebben az
országban. Tehát nemcsak ez a csodálatos létesítmény készült el ilyen rövid idő alatt amelyről egyébként Hosszú Katinka és mások is elmondták, hogy tényleg nagyon
színvonalasra sikerült, és hogy az első világrekord szárazon született -, hanem itt van
egy olyan tudás is, ami egyébként korábban még nem állt rendelkezésre, hiszen ilyen
összetett beruházást, ilyen összetett magasépítési beruházást nem valósítottak még
meg Magyarországon. Erre jellemző egyébként az a példa, hogy például Japánban
sokkal fontosabbnak tartják azt a tudást, hogy egy épületet, amely adott esetben egy
földrengés miatt elpusztul, újra föl tudjanak építeni adott esetben ugyanúgy, mint azt,
hogy maga az épület megmarad-e vagy sem; tehát ott a tudást tartják fontosabbnak.
Azt gondolom, lehet tőlük tanulni. Amikor itt járt a japán olimpiai bizottságnak az
illetékese, akit Marculescu úr vitt körbe a Duna Arénában, akkor a japánok is
rácsodálkoztak, és nagyon sok olyan kérdést föltettek, amit a saját olimpiai
felkészülésük során a létesítményfejlesztéseknél mind-mind hasznosítani fognak
tudni tudásban. Tehát kifejezetten példaként tekintenek erre a megvalósult
létesítményre.
S tulajdonképpen itt szeretnék köszönetet mondani - és ígérem, hogy ez az
utolsó köszönetnyilvánítás, de ez nem hangzott el eddig még, nem nagyon hangzik el
sehol - annak a közel 200-250, döntően mérnöknek és építésznek, akinek az életében
az elmúlt két évben voltak olyan hosszú hónapok, volt, akinek két és fél hónap volt,
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amikor egyetlen percig sem látta a családját. Ezek az emberek hétvégén is ott
dolgoztak; voltak olyan időszakok az előkészítésben, amikor a tervezéssel alig tudtak
pár hónappal a kivitelezés előtt haladni, és amikor ezek az emberek hónapokon
keresztül nem látták a családjukat. Azt gondolom, nekik ezt a teljesítményt meg kell
köszönnünk mindannyiunknak.
S még egy dologról ne feledkezzük el: hihetetlenül innovatív megoldások
valósultak meg az épületben. Az angel eye, ami egyébként ha a mozgásban
bekövetkezik egy olyan változás, ami atipikus vagy valamiért nem normális, akkor
azonnal jelez például az úszómesternek, tehát egy fulladásfigyelő, fulladásgátló
rendszer. Mozgatható falú és padlózatú medencék: ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy
50-es versenymedencéből percek alatt olyan medencét lehet varázsolni, ahol a
legkisebb gyerekek is biztonsággal tudnak úszni tanulni, hiszen 50-60 centiméter
mélységű vizet is tudnak akár létrehozni. Ez nyilván persze rövidpályás
világbajnokság, Európa-bajnokság, országos bajnokság lebonyolítására is alkalmassá
teszi magát a létesítményt. Illetve egy nemzetközi mérnöki elismerés, amit az angol és
a magyar mérnöki kamara alapított: Tierney Clarkról - gondolom, a Kulturális
bizottságban ezt nem kell senkinek elmondani, hogy ő tervezte a Lánchidat - van
elnevezve az a díj, amelyet évente ki szoktak osztani. 2017-ben ennek az uszodának, a
Duna Arénának a tartószerkezeti megoldásai kapták ezt a díjat.
Néhány érdekesség még. A vb alatt a létesítménylelátóink befogadóképessége
16-szorosa a Nemzeti Színház teljes nézőszámának. A betonacél és a felhasznált
szerkezeti acél együttes tömege két Lánchíd vagy közel másfél Erzsébet híd
acélsúlyának felel meg. Tehát ilyen hihetetlen méretekről beszélünk. Illetve az Aréna
légterébe 12 darab tízemeletes panelház férne el, és egy Boeing repülőgép át tudna
repülni a vasbeton tornyok között, amelyek egyébként a 2400 tonnás tetőszerkezetet
tartják. Amin én is a leginkább megdöbbentem, amikor olvastam ezeket az adatokat,
hogy 2 ezer darab 13 méter mélyre lefúrt, egyenként 16 tonnás vasbeton cölöp tartja;
ilyen hihetetlen terhet kell hordoznia ennek a szerkezetnek.
A művészet és a sport kapcsolatáról is ejtsünk egypár szót: a Moholy-Nagy
Művészeti Egyetem, amely Közép-Európa leginkább innovatív kreatívműhelye, a
hallgatói bevonásra kerültek. Számos díjat nyert az egyetem és a hallgatói, többek
között a Mercedes Benzzel van egy folyamatos együttműködésük, rengeteg
formatervezést végeznek a Mercedesnek. Ők voltak azok, akik ennek a nagy
jacuzzinak ezt a hihetetlenül szépen sikerült mozaikcsempéit tervezték, illetve a keleti
főbejáratnál a Duna-órát, amit bárki láthat, ha végigsétál a felújított Népfürdő utcán.
Az első jelentős verseny, ahogy erről már az előbbi előadásban is szó volt, ez a
bizonyos Final Six, amikor tényleg élesben ki lesz próbálva maga az Aréna, a
beléptető rendszer, a biztonsági rendszer és minden más. Azt gondoljuk, hogy egy
hihetetlenül izgalmas versenynek nézünk elébe, főleg, hogy két magyar csapat is
bejutott a hat legjobb európai csapat közé.
Néhány látványterv: egy új kilátópontot is kapott Budapest, egészen új
perspektíva nyílik a városra, ahogy innen északról ránézünk. Ez pedig az épület
éjszakai megvilágításban. Elmondhatjuk, hogy a Duna Aréna felépítésével együtt több
mint 30 százalékkal nőtt a Nemzeti Sportközpontok kezelésében lévő vízfelületek
nagysága Budapesten, tehát ez messze nem egy világbajnokságra épült luxusvalami,
hanem ez a magyar úszósport felé régóta fennálló adósságunk egy részének a
törlesztése, hiszen évtizedek óta szállítják nekünk a hihetetlenebbnél hihetetlenebb
eredményeket, miközben nagyon sokszor méltatlan körülmények között kellett
felkészülniük. Ez a helyzet most gyökeresen megváltozik.
A következő projektterv az úgynevezett high diving, óriás ugrótorony. Ez
egyike annak a nagyon kevés létesítménynek, amely csak a világbajnokság miatt

59
valósul meg, tehát amely ténylegesen a világbajnokság rendezésének a költségeként
jön szóba, hiszen béreljük ezt a tornyot, és utána ez vissza lesz adva, tehát nem marad
meg ez a torony. A platform most már 95 százalékos készültségben van; az itt látható
80 százalék még egy néhány nappal ezelőtti adat. Hihetetlen sebességgel haladnak a
betonozással, szerencsére most az árvízi vízszint is segíti a munkát. Itt olyan
dolgokkal kellett szembesülniük például a tervezőknek, hogy 100-120 évvel ezelőtti
tervrajzok alapján egyébként a folyammedernél 2 méteres betonfeltöltést kellett volna
találni, ehhez képest találtak 30 centist, alatta pedig kavicságyat. Tehát menet közben
kellett többször áttervezni, új technológiát választani - de mindez sikerült. S ezzel
együtt is időben vannak, határidőben át lesz adva maga a torony. Ugye, erről már szó
volt, hogy 35 méter magas a torony, és 27 méterről ugranak a férfiak, 20 méterről
pedig a hölgyek. Ez lesz az egyik olyan attrakció, amely több száz millió, mondhatni,
több milliárd tévénéző számára, akiknek egy jelentős része soha nem járt még
Budapesten vagy soha nem látta a Parlamentet, ezt a képet bele fogja égetni a
retinájukba, ugyanúgy egyébként, mint ahogy ez megtörtént például Barcelonában. A
barcelonai olimpia híres képére talán mindenki emlékszik, ahogy a Sagrada
Famíliával a háttérben a toronyugró hölgy ugrik. Azt gondoljuk, ezek azok a képek,
amiből az országimázs, a befektetésösztönzés, a turizmusfejlődés és minden más
olyan dolog származni fog, ami miatt egyébként egy ilyen jelentős rendezvényt
érdemes megrendezni.
A Császár-Komjádi Sportuszoda felújítása: ez egy nagyon érdekes projektelem,
ugyanis ez egy olyan uszoda, amelynek a felújítási költségeit sokan szeretik
hozzászámítani, hozzácsapni a világbajnokság költségeihez. Holott ez egy olyan
uszoda, amelyet 1976-ban építettek, és 1988 óta nem volt érdemi rekonstrukciója.
Áztak az öltözők, nem volt megfelelő a burkolat, repedezett, töredezett volt a
medence. Itt készültek azok az emberek, akik egyébként nekünk négy évről négy évre,
évről évre a világbajnokságokon, Európa-bajnokságokon, rövid- és hosszúpályás
bajnokságokon, olimpiákon szállították az aranyérmet. Egyébként Hosszú Katinka
teljes joggal tette szóvá 2015-ben, hogy milyen áldatlan állapotok között kellett
készülniük. Ez a létesítmény nagyon jól halad, ennek a készültsége nagyon jól áll.
Június végén fog átadásra kerülni. Így gyakorlatilag medencetér, úgynevezett tiszta
útvonalak kerülnek kialakításra, ahol az utcai cipőben, nem utcai cipőben lévő
gyerekeket, szülőket el lehet különíteni egymástól, edzőknek külön öltöző, orvosi
szoba, teljes gépészeti felújítás és a tető, amely gyakorlatilag már beázott, most újra
nyitható és mozgatható lesz. Tehát azt lehet mondani, hogy teljes mértékben megújul
ez az uszodakomplexum. Szóba került az előző előadás kapcsán az, hogy mire mennyi
idő van és miért ilyen kihegyezettek a határidők, miért vagyunk ennyire közel az
átadási határidőkkel a versenyhez. Ennek az az oka, hogy pont a vízfelülethiányokat
akartuk elkerülni. Tehát gyakorlatilag a Császár Uszoda csak márciusban került
zárásra, a Komjádi pedig tavaly novemberben. Tehát azt próbáltuk elérni, hogy az
utolsó utáni lehetséges pillanatig használhassák még az úszók a felkészülésre, és ez az
oka annak, hogy egy nagyon feszített tempóval kell megvalósulnia ennek a
beruházásnak. Meg fog valósulni. Egyébként a Császár-Komjádi nem versenyhelyszín,
hanem edzéshelyszín lesz a világbajnokság során. Itt látható az, hogy milyen állapot
volt, illetve mik azok, ahol felújításokat fogunk végezni. A következő dián is ez
látható, tehát ilyen állapotok között kellett edzeni a világklasszis úszóinknak. Jelen
pillanatban is tart a felújítás és június 26-ára, talán, kell majd átadni, pár héten belül
kezdődik az átadás-átvétel és a használatba vételi procedúra.
A következő uszodakomplexum, amely Fürjes Balázs kormánybiztos úr
irányítása alatt áll, a Hajós és a Széchy uszoda. A Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda
1930-ban épült, azóta nem volt átfogó rekonstrukciója. A Széchy Tamás Uszoda
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jóllehet csak 2006-ban épült, de azóta volt egy nagy árvíz, ami a kútgépháztól kezdve
nagyon sok olyan károsodást okozott, amiket helyre kellett állítani, amiket meg kellett
csinálni. Mind a Hajós, mind a Széchy Uszodánál egyébként burkolatcsere a
medencében, épületgépészeti csere és számtalan egyéb dolog is megvalósul.
Egyébként, ahogy ez el is hangzott, tegnap történt meg a munkaterület átadása a
szervezőbizottság számára és elkezdik építeni az ideiglenes lelátókat. Június végére
lesz teljes készültségben átadva ez a két versenyhelyszín, ez ugyanis versenyhelyszín a
Komjádival ellentétben, a vízilabda-mérkőzéseknek fog helyt adni, otthont adni ez az
uszodakomplexum.
Menjünk tovább. Néhány képen tulajdonképpen a felújítás alatti állapot
látszik. Aki most benéz a Margitsziget felől, ennél lényegesen nagyobb
törmelékhalmokat láthat. Napi szinten száz fölötti létszámmal vonul fel a vállalkozó,
tehát tényleg mindent megtesznek azért, hogy tudják tartani a határidőket, és fogják
is tudni tartani.
Ez a kép arról az összefogásról szól, amelyben egyébként a különböző
önkormányzatok, teljesen függetlenül a politikai hovatartozásuktól, felismerték azt,
hogy egy ilyen világbajnokság milyen hihetetlen lehetőséget, milyen hihetetlen
városfejlesztési potenciált rejt magában. Ezért saját önkormányzati forrásaikat is
beletéve korábbi terveiket előrébb hozták. Tehát adott esetben olyan közterületi
fejlesztésekre, felújításokra, amelyek egy-két év múlva valósultak volna meg, a
világbajnokság apropót tudott jelenteni, addigra el kell készülniük. Itt Tóth József
polgármester úr látható, akinek egyébként az önkormányzata, a XIII. kerületi
önkormányzat a kapcsolattal nem rendelkező Turbina utcából egy csodálatos, európai
szintű sétányt, a Dagály sétányt hozza létre. Erről majd egy picit fogunk beszélni még.
Ezek a beruházási elemek az úgynevezett I. városi infrastruktúraelemek. Még egyszer:
ezek nem tartoznak a kormánybiztos irányítása alá és csak azért szeretném
elmondani, hogy minél teljesebb képet tudjak nyújtani a tisztelt bizottság számára,
hogy melyek azok a kapcsolódó beruházások, amelyek miatt ez az egész Északbudapesti Duna-parti városrész egy szintet tud ugrani.
Menjünk tovább! Ez tulajdonképpen 5 projektelem: Dagály sétány, Népfürdő
utca, Vizafogó utca felújítása, gyalogos híd a Rákos-patakon, pesti alsó rakpart és a
Margitsziget rekonstrukciója. Ezekről már tényleg csak keveset fogok beszélni. A
Dagály sétány a Váci utat köti össze a Népfürdő utcával. A Turbina utca került
folytatásra, itt nem volt közterület, ez meg lett nyitva. Így volt a felújítás közben, most
így néz ki és egy-két napon belül le fog zárulni az átadás-átvételi eljárása. Reméljük,
hogy a Final Sixre meg is tudják nyitni. Most így néz ki, tehát még van egy kerítés, de
maga a sétány, mint projektelem teljes mértékben elkészült.
A következő projektelem a Népfürdő utca, Vizafogó utca felújítása. Ezt a
fővárosi önkormányzat csinálja részben állami támogatásból, részben pedig saját
forrásokból. Ezt már átadták. Aki járt arra, én például legutóbb vasárnap jártam arra,
láthatta, hogy az emberek már örömmel vették birtokba, bicikliztek, sétáltak ezen a
területen. A felújítás előtt így nézett ki, a felújítás után pedig így néz ki, sétaút, a fákat
megőrizték a kivitelezés során, kerékpárút, új zöldfelületek kerültek kialakításra,
egészen európai módon néz ki. Látható, hogy milyen szívesen és örömmel használják
az emberek.
Gyalogos híd a Rákos-patakon, ez tulajdonképpen a kerékpáros és gyalogos út
átvezetése a Rákos-patak felett. Mostanra már át is lehet ezen menni, még nincs
átadva, mert a környezet rendezése még zajlik és június 30-ára lesz teljesen átadva,
ezért mondjuk azt, hogy 80 százalékos a készültsége. Így néz ki, a következő képen
felülnézetből lehet látni, amikor beemelték a Rákos-patak fölé ezt az elemet. A pesti
alsó rakpart közterületi megújítása, gyalogos, kerékpáros útvonal kiépítése. Nagyon
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régi célkitűzése a városfejlesztésnek és megint csak nincs köze a világbajnoksághoz
közvetlenül, hogy adjuk vissza a Dunát a város lakóinak, adjunk hozzáférést a város
használói, a város lakói számára a Dunához. Itt látható, hogy ez az alsó rakparti
felújítás egy lehetőség arra, hogy most bárki szabadon, anélkül, hogy az életét
kockáztatná kétszer egysávos gyorsforgalmi út keresztezésével, bármivel, le tud
menni a Dunához és a város életévé tud válni a folyó. Három szakaszból áll. Az első
szakasz a Dráva utca és az Árpád híd közötti szakasz. Ez április 17-én befejeződött.
Aki járt arra, láthatja, hogy az emberek napoznak, beszélgetnek, sétálnak,
kerékpároznak rajta. Így nézett ki a felújítás előtt és így néz ki jelen pillanatban. Tehát
azt gondolom, hogy a változás mindenképpen észrevehető, használják a városlakók. A
második szakasz a Margit híd és a Dráva utca közötti szakasz, ez még nem készült el,
május 30-án, tehát egy héten belül átadásra kerül. Ennek mondhatjuk, hogy 90-95
százalékos a készültsége. A képeken a felújítás előtti állapot, ez pedig most a felújítás
alatt, ez is már jó pár hetes kép, és ilyen lesz végig a Margit hídig ez az elem.
A következő, amiről szeretnék beszélni már tényleg nagyon röviden, ez a
Margitsziget rekonstrukciója, amelyet a fővárosi önkormányzat valósít meg részben
állami támogatással. Ez megint csak egy olyan projektelem, amit nem kellett volna
feltétlenül megcsinálni a világbajnokság miatt, de mégis azt gondoljuk, hogy annak
érdekében, hogy Budapest a legszebb arcát mutassa a világ felé, illetve Budapest
város lakói számára még több pozitív hozadéka legyen ennek a világeseménynek, ezt a
fővárosi önkormányzat részben állami támogatásból, részben saját forrásból
megcsinálta. Ennek az egyik legfőbb eleme egy csatornázási projekt, eddig
gyakorlatilag nem volt csatornázva a Margitsziget, de mostantól egy nagy
keresztmetszetű gyűjtőcsatorna húzódik végig a szigeten és elkülönítve kezelik a
csapadékvizet a szennyvíztől. Ezen kívül gyakorlatilag az egész Margitsziget
közterületei megújulnak, virágágyások, fák, sétautak, ösvények, egyebek és egyébként
még a Palatinus fürdőt is úgy időzítette a fővárosi önkormányzat, az évek óta
egyébként már elhatározott felújítást, hogy mire idejön a világ, idejön ez a több
tízezer ember, turista, akit várunk, addig megépüljön a Palatinus fürdő is. Így az egész
szigetre azt lehet mondani, hogy egy minőségi ugrás következett be. Évtizedek óta
nem volt ilyen komplex felújítása a szigetnek. Így néz ki most a felújítás alatt, ezek
vasárnapi képek. Tulajdonképpen ez pedig, amiről az előbb beszéltem, aminek
szintén nincs köze a világbajnoksághoz, viszont el fog addigra készülni.
Nagyon remélem, hogy el tudtam mondani sokat azok közül, amire kíváncsiak.
Nyilván minden kérdésre szívesen válaszolunk. Remélem, hogy együtt tudunk
szurkolni a világbajnokság alatt a magyar sikerekért. Köszönöm szépen a figyelmet.
ELNÖK: Köszönjük szépen kabinetfőnök úr beszámolóját. Képviselői
kérdésekre van lehetőség. Kérdezem, van-e valakinek kérdése. Szabó Szabolcs, tessék!
Kérdések, hozzászólások
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Ha már ilyen rövid ülésünk
van, akkor kérdezek. Egy megjegyzésem és egy kérdésem lenne; feltenném először a
kérdést.
A Hajós-Széchy uszodával kapcsolatban nem olyan régen merült az fel, hogy
lehet, hogy mégiscsak nagyobb mobil nézőtérrel, lelátóval építenék meg, mint amit
eredetileg terveztek. Erre kérdeznék rá, hogy akkor ebben van-e döntés, és mi lesz a
végső teljes nézőszám potenciálisan, és azon belül a mobil lelátó mekkora lesz.
A másik egy megjegyzés. Persze, annak mindenki örül, hogy a vizes
világbajnokság itt lesz Magyarországon. Én magam nagyon örültem, amikor
megkaptuk az eredeti időpontra; pont elég időnk lett volna, hogy felkészülve,
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normálisan megcsináljuk ezt a projektet. Csak ugye az a zavaró benne, hogy onnantól
kezdve, hogy ezt előrehozták - négy évvel, ha jól emlékszem? - négy évvel, onnantól
kezdve ez detektálható volt, hogy a költségek el fognak szállni. Mert pont erre
hivatkoznak mindig, hogy jaj, de hát ezt most gyorsan meg kell csinálni, jaj, hát akkor
azért kell a FINA-törvénybe belerakni, hogy a közbeszerzési szabályok nem úgy
vonatkoznak erre a beruházásra, mert hát akkor…
Kétségtelen, Garancsi úr Marketje nyilván nagyon jó minőségben megépíti, én
azt elhiszem, csak egy picit drága. Ugye, ez a problémánk ezzel, de ez csak egy
megjegyzés, erre nyilván nem várok választ. A Hajós-Széchy uszoda mobil lelátója
érdekelne igazából, az lenne a kérdésem. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Kucsák alelnök úr, tessék!
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Köszönjük
a részletes tájékoztatót. Mindenképpen szurkolunk a magyar csapat sikeréért. S ha
már azzal fejezte be Szabó Szabolcs képviselőtársunk, hogy ő nem vár rá választ,
akkor nem tudom, én várjak-e rá majd reakciót. De a költségek, amelyeket oly
előszeretettel feszeget vagy feszegetnek néhányan, nem tárgya ennek a napirendi
pontnak. Itt a készültségi állapotokról hallhattunk egy tájékoztatót, és szerintem
indokolt és szerencsés lenne, természetesen a véleménynyilvánítás szabadságának
figyelembevételével, hogyha erre fókuszálnánk. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Más hozzászólási szándék? Szabó Szabolcs ismét, tessék!
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm. A prezentációt tartó Schneller
Domonkos emlegette a költségeket a londoni Aquatic Centerrel, úgy hívják?,
párhuzamba állította. Innentől kezdve, elnézést, de azt hiszem, jogos a megjegyzés.
Köszönöm szépen.
ELNÖK: Más hozzászólási szándék? (Nincs jelentkező.) Nekem lenne egy-két
kérdésem.
Az egyik az üzemeltetéssel kapcsolatos, hogy a világbajnokságot követően a
Dagály Aréna üzemeltetőjéről mikor várható döntés, illetve hogyan képzelték el.
A másik pedig, hogy jelenleg már használják a Dagály Arénát sportolók is. Nem
tartják ezt balesetveszélyesnek, illetve kellően biztonságos-e már a mostani használat
során is?
Nekem ez a két kérdésem lenne. Más hozzászólási szándék van-e? (Nincs ilyen
jelzés.) Nincs. Akkor válaszadásra megadom a szót Schneller Domonkosnak, tessék!
Dr. Schneller Domonkos válaszai
DR. SCHNELLER DOMONKOS kabinetfőnök (Kiemelt Kormányzati
Beruházások Központja): Köszönöm szépen. Hadd kezdjem visszafelé, elnök asszony
kérdéseire válaszolva.
Onnantól kezdve, hogy a használatbavételi engedélyt megkapta, mindenféle
biztonságos használatra abszolút alkalmas már a létesítmény. Az, hogy
tulajdonképpen próbaterhelésnek hívják most ezt az időszakot, csak annyit jelent,
hogy ebben az időszakban valamennyi hatóság, szakhatóságként közreműködött
hatóság is fokozott figyelemmel követi az uszoda működését, vízminőségtől kezdve
minden olyan kérdést, ami egyébként egy nagy világversenyen is fölmerülhet. Tehát
ez csak ennyit jelentett, de egyébként úgy kapta meg a használatbavételi
engedélyeket, hogy semmiféle korlátozás vagy fenntartás, tehát semmilyen kikötés
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nem volt ebben meghatározva, hanem ez egy teljesen rendeltetésszerű használatra
alkalmas létesítményként megkapta a használatbavételi engedélyt.
Az üzemeltetés tekintetében a tulajdonos a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.,
amely az építtető is egyben, és vagyonkezelőnek kijelölte a Nemzeti
Sportközpontokat, amely állami szervezet egyébként a Hajós-Széchy uszodát is, a
Császár-Komjádi uszodát is üzemelteti, és tipikusan ilyen üzemeltetési feladatokat
szokott ellátni; ők a vagyonkezelők. A világbajnokság plusz a masters világbajnokság
időtartama alatt az üzemeltetést konkrétan a Bp2017 Kft. végzi, akik a korábbi,
előttem levő prezentációt és beszámolót tartották. Majd ezt követően mintegy fél évre,
kicsit több mint fél évre be fog zárni a létesítmény, hiszen el kell bontani az ideiglenes
lelátókat, azokat elvinni a végleges helyükre - mondtam már talán, hogy parkolóház
lesz belőle a Hungexpón és más helyeken, ez még nincs eldöntve -, és ez az időszak
mind rendelkezésre fog állni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnek, illetve az NSK-nak,
hogy a végleges üzemeltetőt kiválassza. Mi egyébként ebben az irányban próbáljuk
sürgetni őket, de azért nekik még egy év rendelkezésükre áll erre. Tehát bízom benne,
hogy meg tudják ezt a feladatot majd oldani jövő ilyenkorra.
Szabó képviselő úr számára a Hajós-Széchy mobil lelátók férőhelyszámával
kapcsolatban lehet, hogy Fodor Tamás kollégám válaszolná meg, mert ő ezt
pontosabban tudja.
FODOR TAMÁS projektigazgató (Kiemelt Kormányzati Beruházások
Központja): Ez egy picit érdekesen alakult. Annak idején, amikor különböző
rendezvényeket tartottak a Hajós-Széchy uszodában, akkor az ideiglenes lelátókkal
bővítve körülbelül 6 ezer fő volt a lelátókapacitás. A törekvés az volt, hogy ezt a
létszámot körülbelül 8 ezer főig lehessen fölemelni. Az én utolsó információm az,
hogy a szervezőbizottság jelenleg 7200 főre tudott lelátót hozni és engedélyeztetni; ez
jelenleg folyamatban van a hatóságoknál. Tehát várhatóan ez lesz a végleges létszám.
DR. SCHNELLER DOMONKOS kabinetfőnök (Kiemelt Kormányzati
Beruházások Központja): Végül pedig csak egy mondatban hadd reagáljak, bár
tudom, hogy nem várt rá választ képviselő úr. De azért muszáj megjegyeznem két
dolgot. Az egyik az, hogy az, hogy valamit a mai árán lehet fölépíteni vagy 2021-es
árszinten, ahogy látjuk az építőipari kapacitásoknak a szűkösségét, és látjuk azt, hogy
milyen hihetetlen tempóban emelkedik az újlakás-építési engedélyek száma - illetve
most már nem kell 300 négyzetméter alatt építési engedély, de a használatbavételi
engedélyek száma - a magánpiacon, illetve milyen szinten lendült be az irodapiac és
minden egyéb építőipari piac; plusz ráadásul hozzávesszük azokat a beruházásokat,
amelyeket terveznek, Paks, ez, az, amaz, „Modern városok” program, egyebek, jól
látható, hogy az építőipari kapacitások szűkössége a jövőben, egy év múlva, kéthárom-négy év múlva még komolyabb problémákat fog jelenteni, mint amit ez
jelentett egy évvel ezelőtt, két évvel ezelőtt vagy ma. Tehát azt gondoljuk, hogy
ugyanezt a létesítményt valószínűleg 2020-ban, 2021-ben már nem lehetett volna
ezen az árszinten, hanem ennél magasabb árszinten lehetett volna megvalósítani.
A másik az, hogy a létesítmény egyébként a hasznait is, a bevételeket,
amelyeket fog termelni, azt is hamarabb tudja elkezdeni termelni. Tehát amikor egy
beruházást előrébb hozunk, azért ezeket a szempontokat is hozzá kell tennünk.
A harmadik nagyon rövid megjegyzésem pedig, hogy maga a beruházás nem
drágult. A kormány három határozatban határozta meg azt a forrást, amelyet
biztosított a világbajnoksághoz bármilyen szinten is kötődő létesítményfejlesztésre,
uszodafelújításra. Ez a három kormányhatározat 2016-ban született, a 1116/2016., a
1104/2016. és a 1118/2016. számúak. Az ezekben biztosított forrásokhoz képest
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egyetlen fillérért nem mentünk vissza egyetlen projektelem esetében sem a
kormányhoz, tehát egyetlen fillér többlettámogatást, többletforrást nem kértünk.
(Szabó Szabolcs: De korábbi kormányhatározatok…) Azt gondolom, igazából
mindenre tudtam válaszolni. Köszönöm.
ELNÖK: Köszönjük szépen kabinetfőnök úrnak és projektigazgató úrnak, hogy
a rendelkezésünkre álltak. Munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánunk. Ezzel a
3/b napirendi pontot lezárom.
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló T/15381.
számú törvényjavaslat
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
Soron következik a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
T/15381. számú törvényjavaslat részletes vitájának tárgyaló bizottságként történő
lefolytatása korábbi ülésünkön hozott döntésünk alapján a törvényjavaslat összes
szakaszának, valamint az 1-9. melléklet tekintetében.
Megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a
határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a-b) pontjaiban meghatározott szempontok
szerinti vizsgálatát.
Köszöntöm az előterjesztő képviseletében Orcsik Attila főosztályvezető urat és
Dienes Renáta osztályvezető asszonyt. Kérdezem, hogy előzetesen ebben a
vitaszakaszban fel kívánnak-e szólalni.
ORCSIK ATTILA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen.
Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. Az előterjesztő nevében nyilatkozni szeretnék,
hogy a törvényjavaslat megfelel az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai
követelményeknek; illeszkedik a jogrendszer egységébe; megfelel a nemzetközi jogból
és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek; valamint megfelel a jogalkotás
szakmai követelményeinek. Köszönöm.
ELNÖK: Köszönjük szépen. Tájékoztatom a bizottságot, hogy a költségvetésre
speciális szabályok érvényesek, így a bizottság többségi és kisebbségi véleményét is a
költségvetési bizottság előadója fogja ismertetni a plenáris ülésen. A határozati
házszabály 92. § (5) bekezdés A. pontja és a 117. § (2) bekezdése szerint bejelentett
kisebbségi véleményt függelékként kell csatolni a tárgyaló bizottság részletes vitáról
szóló jelentéséhez. Felhívom a bizottság képviselőinek figyelmét arra, hogy a
bizottsági és a kisebbségi vélemény csak olyan elemeket tartalmazhat, amelyek a
részletes vita első vagy második szakaszában elhangzottak. Ennek figyelembevételével
kérdezem, hogy a bizottság tagjai ebben a vitaszakaszban hozzá kívánnak-e szólni.
(Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelzést.
Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a határozati házszabály
44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait a bizottság jelentése
tartalmazza, ilyenről jelen esetben később, az utolsó vitaszakaszban döntünk. A
részletes vita ezen szakaszát lezárom és ezzel áttérünk a módosító javaslatok
megvitatására.
Megnyitom a részletes vita második szakaszát, amelyben a módosító
javaslatokról kell állást foglalnunk. A bizottságunkhoz 47 módosító javaslatot
címeztek. A határozati házszabályi rendelkezéseknek megfelelően az előzetesen
kiküldött és most kiosztott háttéranyagban feltüntetett módosító pontokról
szavazunk. Az összefüggő pontok együttkezelendőek, ezekről egy szavazással
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döntünk. (Dr. Pósán László jelentkezik.) Pósán alelnök úr, ügyrendben jelentkezik.
Parancsoljon!
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Bizottság! Azt
szeretném javasolni, hogy hasonlóan ahhoz, ahogyan a Pénzügyi vagy a Gazdasági
bizottságban az ilyen természetű kérdésekről szavazni szoktak, tegyük mi is ezt. Ez azt
jelenti, hogy a frakciók által benyújtott módosítókról egyben szavazzunk. Ez a
tiszteletteljes javaslatom.
ELNÖK: Az ügyrendi vitát megnyitom erről a javaslatról. Szabó Szabolcs
képviselő úrnak adok szót. Tessék.
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Ha jól emlékszem, amióta
ez a bizottság összeült, 2014. május nem tudom hányadikán, az összes költségvetési
törvényen úgy mentünk végig, hogy egyenként, de a kapcsolódókat figyelembe véve,
ahogy elnök asszony is felvetette. Nem látom nagyon indokát, hogy miért
változtatnánk ezen. Hosszabb, ez kétségtelen, de azért adunk be módosítót, hogy
legalább a módosítókról szavazzunk és ne így csomagban. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Az ügyrendi vitában még kíván-e valaki hozzászólni? (Senki sem
jelentkezik.) Nem látok jelzést. Szavazunk Pósán alelnök úr ügyrendi javaslatáról,
miszerint frakciónként szavazunk a módosító javaslatokról, annyi kiegészítéssel, hogy
független képviselőként talán Szabó Szabolcs képviselő úr módosítóiról külön…
(Közbeszólásra reagálva.) Ja, a függetlenekéről összességében egyben. Rendben. Ki
az, aki támogatja ezt az ügyrendi javaslatot? Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.)
Kilenc igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Két nem szavazattal a
bizottság támogatta.
Elsőként felolvasom a számokat, hogy mely módosítók azok, amelyekről
szavazunk. Először a Jobbik képviselőcsoportjának módosító javaslatairól, hiszen
ebből érkezett számban bizottságunkhoz a legtöbb. 984., 943., 360., 701., 695., 702.,
718., 757., 760., 819., 820., 822., 927., 955., 768., 775., 777., 802., 923., 1126., 821.,
922., 263., 921., 920., 264., 817., 1177., 1182., 772., 781. Ki az, aki a felsorolt módosító
javaslatokat támogatja? (Szavazás.) Egy igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja?
(Szavazás.) Kilenc nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodással a
bizottság nem támogatta.
Most az LMP módosító javaslatairól döntünk az 1043., 1149. és 1080. számon.
Ki az, aki ezeket támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ilyen nincs. Ki az, aki nem
támogatja? (Szabó Szabolcs: Bocsánat, nem voltam elég látványos!) Bocsánat! Egy
igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc nem szavazat.
Tartózkodás? (Szavazás.) Egy tartózkodással a bizottság nem támogatja.
Az MSZP módosító javaslatairól döntünk. (Kucsák László: Szeretnék
hozzászólni!) Tessék parancsolni!
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Ebből a csomagból egy konkrét
javaslattal kapcsolatban szeretnék egy-két gondolatot megosztani a jelenlévőkkel, ez
egészen pontosan az 1585. sorszámú, benyújtója Kunhalmi Ágnes, MSZP. Sajnálom,
hogy a képviselő asszony, bár bizottságunk tagja, nincs jelen a bizottsági ülésen.
Azért emeltem ki ezt, egészen pontosan Budapest pestszentlőrinci uszoda
beruházása címet visel és egy összeget is rendel hozzá, mert a szándékot magát
üdvözlöm. Azt vélem visszatükröződni, bár így párbeszédet nem tudunk erről
folytatni, hogy talán a benyújtó is fontosnak tartja, hogy sportlétesítményeket
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hozzunk létre, fejlesszünk. Ezt tesszük a főváros XVIII. kerületében, az ovi
focipályától egészen a sportcsarnokig bezárólag. Tehát jó, ha ez a felismerés
tükröződik vissza ebből a javaslatból, ugyanakkor sajnos nem bírunk részletgazdag
információkkal például arról, hogy milyen lehetséges helyszínre képzeltetett el a
benyújtó által ez az uszoda, megjegyezve azt egyébként, hogy a kerületünkben jelenleg
három uszoda működik. Egy Pestszentimrén és kettő Pestszentlőrincen. Tehát nem
tudjuk, hogy milyen helyszínre képzelte el, milyen tervek alapján. Azért is lehet ez
fontos, mert egy soron következő MSZP-s javaslat szintén egy uszoda építéséről szól,
egy másik helyszínen ugyanazt a forrást megjelölve, ugyanazzal az összeggel. Lehet,
hogy típustervben gondolkodnak, ezt nem vonom kétségbe, csak ez így nem
derülhetett ki számunkra.
Azt is sajnálatosnak tartom, hogy nem tükröz vissza az előkészítésben
egyeztetést és együttműködést, mert nyilvánvalóan rendkívül fontos lett volna a helyi
szereplőkkel előzetesen beszélni ennek indokoltságáról, szükségszerűségéről,
lehetséges kivitelezéséről, megvalósításáról. Így például, mondjuk, hogy csak egy
példát említsek, a helyi önkormányzattal és az önkormányzat képviselőivel. Tehát
magát a szándékot üdvözlöm, de ezek a kérdések sajnos fennmaradtak. Köszönöm
szépen a figyelmet.
ELNÖK: Elnézést, a kormány képviselőjének véleményét sem kérdeztem meg
egyébként eddig. (Derültség.) Bocsánatot kérek! De frakciónként tudom akkor
megkérdezni a véleményüket, hogy vannak-e olyan módosító javaslatok a jobbikos, az
LMP-s és MSZP-s benyújtott javaslatok között, amelyeket támogatnak.
ORCSIK ATTILA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nincs
olyan javaslat a benyújtottak között.
ELNÖK: Köszönjük szépen. Más hozzászólási szándék az MSZP módosító
javaslataihoz? (Szabó Szabolcs jelentkezik.) Szabó Szabolcs, tessék!
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Látják, képviselő hölgyek,
urak, ezért lett volna érdekes, ha végigmegyünk pontonként, mert amikor így
felmerül, mondjuk, amit Kucsák László is az egyik pont kapcsán felvetett, azt
megbeszéljük, megyünk tovább, amikor nincs vita, szavazunk s a többi. Elég nehéz
úgy vitát folytatni, hogy fel van sorolva harminc szám és hirtelen jöjjek rá, hogy
melyikhez akartam hozzászólni. Jelentem én tegnap egész délután készültem.
Kijegyzeteltem magamnak, hogy melyik mit tartalmaz, honnan hova, egyetértek-e
vagy sem. Nem az befolyásolt, hogy ki nyújtotta be, hanem megnéztem, hogy az
konkrétan mit tartalmaz. Nem tudom. Akkor mi értelme készülni a bizottsági ülésre?
Mert legközelebb szóljanak előre, tényleg, és akkor nem szánok rá egy fél napot.
Gondolom, önök sem szántak rá. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Más hozzászólási szándék az MSZP módosító javaslataihoz van-e?
(Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, szavazunk az 1191., 1212., 1208., 1202., 1213. számú
módosító javaslatokról. Ki az, aki ezeket támogatja? (Szavazás.) Egy igen szavazat. Ki
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.)
Két tartózkodással a bizottság nem támogatta.
Most a független képviselők által benyújtott módosító javaslatokról vitázunk és
döntünk, a 755., 363., 364., 365., 366., 367., 368. és 369. módosító pontokról.
Kérdezem a kormány képviselőjét, hogy támogatják-e valamelyiket.
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ORCSIK ATTILA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatjuk.
ELNÖK: Képviselői hozzászólási szándék van-e ezekhez a pontokhoz? (Senki
sem jelentkezik.) Nem látok jelzést!
Szavazunk. Ki az, aki támogatja a függetlenek által benyújtott és az előbb
ismertetett sorszámon megtalálható módosító javaslatokat. Aki igen, kérem, jelezze!
(Szavazás.) Ez 1 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ez 9 nem
szavazat; és 1 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta.
A saját bizottsági módosítási szándékra érkezett javaslatot tegnap délután
kiküldtük és most is kiosztottuk; ez két pontból áll.
Először az 1. pontról szavazunk. Kívánja-e valaki indokolni az 1. pontot? Kíváne valaki hozzászólni? Szabó Szabolcs, tessék!
SZABÓ SZABOLCS (független): Lehet egy olyan kérdésem, hogy ez konkrétan
kitől származik, vagy ismeretlen? Értem, hogy bizottság, és a többi, de hogy ki az, aki
ezt indítványozta?
ELNÖK: Kucsák alelnök úr.
SZABÓ SZABOLCS (független): Kucsák úr? (Kucsák László: Igen.)
ELNÖK: Igen. Más hozzászólási szándék? (Nincs ilyen jelzés.) Ha nincs, akkor
szavazunk. Ki az, aki támogatja, hogy az 1. pontot benyújtsa a bizottság? (Szavazás.)
Ez 10 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Aki tartózkodott?
(Szavazás.) Egy tartózkodás mellett a bizottság támogatta.
A 2. pontról szintén szavazunk. Ki az, aki ehhez hozzá kíván szólni? (Nincs
jelentkező.) Nem látok jelzést, szavazunk. Ki az, aki támogatja, hogy a 2. pontot
benyújtsa a bizottság? (Szavazás.) Ez 10 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás. Nincs ilyen.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás mellett a bizottság úgy
határozott, hogy benyújtja ezt a módosító javaslatot is.
Kérdezem a bizottságot, van-e valakinek további módosításra javaslata. (Nincs
ilyen jelzés.) Nem látok jelzést. Akkor a vita ezen szakaszát lezárom. A részletes vitát
lezáró módosító javaslatról a következőkben döntünk.
Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottságunk dönt a
részletes vita egyes szakaszairól, illetve a bizottsági jelentés elfogadásáról és
benyújtásáról.
Először a bizottságnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésére vonatkozó
megállapításairól szavazunk. Ki az, aki egyetért azzal, hogy a törvényjavaslat megfelel
a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak? Aki igen, kérem, jelezze!
(Szavazás.) Ez 9 igen szavazat. Ki az, aki szerint nem felel meg? (Szavazás. - Nincs
ilyen.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 tartózkodás mellett a
bizottság ennek megfelelően döntött.
Másodszor: azt kérdezem, ki az, aki támogatja, hogy a bizottság a határozati
házszabály 45. § (5) bekezdése alapján a bizottság által megfogalmazott módosítási
javaslatot magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot
nyújtson be. Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) Ez 9 igen szavazat. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom,
hogy 2 tartózkodás mellett a bizottság ezt benyújtja.
Harmadszor: kérdezem a bizottságot, lezárja-e a részletes vitát. Aki igen,
kérem, jelezze! (Szavazás.) Ez 9 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás. -
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Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 tartózkodás mellett a
bizottság lezárta a részletes vitát.
Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy az általunk most tárgyalt indítvány a
törvényalkotás parlamenti informatikai rendszerében került feldolgozásra. A részletes
vita dokumentumai is ezen a számítógépes programon készülnek el, és ezen keresztül
kerülnek benyújtásra. Ennek megfelelően kérdezem a bizottságot, elfogadja-e a
részletes vitáról szóló jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra,
hogy gondoskodjon a bizottság döntéseit összefoglaló dokumentumok benyújtásáról.
Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) Ez 9 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás.)
Ez 1 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 tartózkodás
mellett a bizottság ennek megfelelően döntött.
Ezzel a 4. napirendi pontot lezárom. Főosztályvezető úrnak és osztályvezető
asszonynak köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltak. Munkájukhoz jó
egészséget kívánunk.
Egyebek
Az 5. napirendi pontunk következik, ez pedig az egyebek. Kérdezem, van-e
valakinek felvetése az egyebek között. (Nincs jelentkező.) Nem látok jelzést.
Az ülés berekesztése
Ezzel az egyebek napirendi pontot és a bizottsági ülést bezárom. Jó munkát
kívánok!
(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 04 perc)
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