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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! Köszöntök mindenkit a mai ülésünkön. A jelenléti ív alapján 
megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Ahogy a múlt héten a parlament döntött, 
tudja mindenki, hogy Kovács Sándor személyében lesz egy új tagunk, aki perpillanat 
éppen egy másik bizottsági ülésen tölti az időt, úgyhogy nem a mi bizottságunk iránti 
tiszteletlenségből, hanem az ottani elfoglaltsága okán jelenleg nem tud itt lenni, őt 
helyettesítjük. 

Elsőként a napirendről kell döntenünk. A napirendet kiküldtük. Kérdezem, ki 
az, aki egyetért a kiküldött napirendi javaslattal. (Szavazás.) Úgy látom, hogy 
egyhangú igen. Köszönöm szépen.  

Tisztelt Bizottság! Előzetes kérés és egyeztetés alapján Hiller István képviselő úr 
szeretne két percben megemlékezni volt, elhunyt képviselőtársunkról, aki egyúttal 
egykoron a Kulturális bizottság elnöke is volt. Úgyhogy a napirend tárgyalását 
megelőzően megadom neki a szót. Tessék parancsolni! 

Dr. Hiller István napirenden kívüli hozzászólása 

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Azért kértem ezt a kivételes lehetőséget, mert a magyar kultúra és a magyar 
Országgyűlés egy fontos és tiszteletreméltó tagját veszítette el. Vitányi Iván a 
rendszerváltás után megalakult Országgyűlés első Kulturális bizottságának volt elnöke. 
Egy kivételes sorsú és kivételes képességű, a magyar kultúráért, ezen belül is 
különösképpen a magyar közművelődés, a kistelepülések és városok kultúrájáért 
elkötelezett és azért sokat tevékenykedő ember volt. Élete átfogta gyakorlatilag az 
elmúlt évszázadot. Egy olyan emberről van szó, aki származásához képest egy teljesen 
másfajta életutat járt be. Egy, a Horthy-rendszerben született úrifiú, aki családjával - 
édesanyja ágán - rokoni kapcsolatban állt az akkori kormányzóval, sárospataki diák, 
majd a későbbiekben a Muharay együttes tagja, a náci megszállás ellen ténylegesen és 
tevőlegesen szerepet vállaló ellenálló. Egy olyan ember, aki soha nem a névjegykártyát, 
hanem a feladatot nézte, és ezt nagyon magas színvonalon látta el. Éppúgy tisztelték a 
magyar kisfalvak világában, mint a világ nagy metropoliszainak konferenciatermeiben. 
Az én pártom alapítója volt és húsz éven keresztül képviselője, majd élete utolsó 
szakaszában a Demokratikus Koalíció tagja és örökös tiszteletbeli elnöke. 96 évesen 
ment el, nyugodjék békében! Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.  

Az olimpiai és a paralimpiai versenyzői pénzjutalom kiegyenlítéséről 
szóló H/17016. számú határozati javaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Most az elfogadott napirendnek megfelelően a 
napirendi pont tárgyalása következik. Szabó Timea és Burány Sándor képviselők önálló 
indítványáról van szó. A beterjesztők közül senkit nem látok. Kérdezem, hogy kíván-e 
a bizottság tagjai közül bárki hozzászólni. Simon képviselő úr, tessék parancsolni!  

Hozzászólások 

SIMON RÓBERT BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 
Azzal szeretném kezdeni, hogy természetesen minden tisztelet és elismerés azon 
sportolók irányába, akik fogyatékkal élnek, és eredményeket érnek el, vagy egyáltalán 
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részt vesznek bármilyen versenyen, akár a paralimpián. Emlékszem arra, hogy négy 
évvel ezelőtt is felmerült ugyanez a kérdés ellenzéki részről javaslatként, ami arra 
vonatkozik, hogy az olimpiai és a paralimpiai versenyzői pénzjutalom kerüljön 
ugyanarra a szintre, tehát kiegyenlítésre. És akkor is elmondtuk, és most is 
megerősíteném, hogy az ép és fogyatékos sportolók világversenyeken született 
eredményeinek jutalmazásából sportszakmai kritériumok szerint lehet különbséget 
tenni.  

Néhány gondolatot szeretnék ehhez hozzáfűzni még. A kiválasztás rendszere is 
rendkívüli módon eltérő, ugyanis több esetben a paralimpián való részvétel előtt 
nincsen nemzetközi kvalifikáció, vagy olyan szűk körben bonyolítják le a kvalifikációt, 
ahol a résztvevők létszáma alacsonyabb lényegesen az épek sportjához képest. Nézzük 
meg azt is, hogy a 2021-ben, azaz ebben az esztendőben megrendezett nyári olimpiai 
játékokon hány sportoló vett részt az olimpián: 11 656 sportoló, ahol 340 aranyérmet 
adtak ki és összességében 1080 érmet osztottak ki. A paralimpián ebben az 
esztendőben 4403-an indultak, ott 539 aranyérem került kiosztásra, és összességében 
1668 érem talált gazdára. Természetesen, még egyszer hangsúlyozva, hogy nem vitatva 
a paralimpikonjaink felkészülését, hiszen az is rendkívüli erőfeszítést igényel, és 
méltán büszkék lehetünk rájuk, azonban itt a gondolatmenetet befejezve kész tényként 
kell hogy közöljem, hogy a két sportvilágverseny és éremszerzés lehetősége és az 
indulók száma alapján egyértelműen sajnos nem tekinthető egyenlőnek. 

Még két gondolatot szeretnék mondani. Az egyik az olimpiai járadék 
intézménye, ez az életjáradék, amely viszont akár paralimpiai játékokon nyerte az 
érmet a sportoló, akár olimpiai játékokon, azonos feltételek mellett válhatnak olimpiai 
járadékra jogosulttá. Tehát amelynek a mértéke az épek és a fogyatékos sportolók 
esetében is megegyezik. 

És talán még egy záró gondolat: bizonyára a bizottság tagjai is tudják, hogy a 
kormány ebben az esztendőben úgy döntött, hogy az eddigi 17,5 millió forintos összeget 
25 millió forintra emeli a paralimpiai aranyérmek esetében. Az ezüstért járó összeget 
12,5-ről 17 millió 850 ezerre, a harmadik helyezettek pedig 14 millió 250 ezer forintos 
jutalomra számíthatnak. Akkor volt egy nyilatkozata Szabó Lászlónak, aki a 
Paralimpiai Bizottság elnöke, amelyben jelezte, hogy ezzel a döntéssel 43 százalékos 
növekedésre került sor, illetőleg - idézem - „ez a döntés köszönetnyilvánítás a magyar 
fogyatékossport históriájának is”. Így fogalmazott akkor a Magyar Paralimpiai 
Bizottság elnöke. Tehát visszatérve az eredeti gondolathoz, ezen érvek miatt, az imént 
felsoroltak miatt nem tudjuk ezt támogatni, de még egyszer hangsúlyozva, hogy 
elismerve természetesen a paralimpikonoknak, illetve egyáltalán a fogyatékkal élő 
sportolóknak minden egyes eredményét és minden egyes erőfeszítését. Köszönöm 
szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi György képviselő úr jelentkezett, azt 

követően Arató Gergely képviselő úr. Parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Csak egy 

pontosítás: valóban négyévente szoktunk erről beszélni, de most sajnos a pandémia 
miatt öt évvel ezelőtt tárgyaltunk ezzel kapcsolatosan. És minden olimpia után 
tárgyalunk erről, és minden olimpia után van szó arról, hogy majd valahogy ezt 
rendezni kell. 

Sok mindenben nem értek egyet Simon képviselő úrral, például azzal sem, 
hogyha azt hasonlítjuk össze, hogy az épek olimpiáján mennyien szerepelnek, és a 
paralimpián mennyien szerepelnek. Én azt szeretném, ha minél kevesebben 
szerepelnének egyébként a paralimpián, az lenne az üdvözítő szerintem. 
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De nézzük meg, hogy mi a helyzet! Az a helyzet, hogy a világ legnagyobb 
sportszervezete és nemzetközi sportszövetsége rendezi, a NOB rendezi az olimpiát. 
Ugyanez a szervezet az olimpia után rendezi a paralimpiát is, tehát úgy gondolom, hogy 
teljes mértékben legitim versenyről beszélünk. A NOB határozza meg, a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság határozza meg a feltételeket, és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
rendezi.  

Tudom, mindig szóba kerül a sportszakmai szempont, hogy sportszakmai 
szempontból az épek olimpiáján szerzett érem vagy pedig a paralimpián szerzett érem 
egy súlyú-e. Én úgy gondolom, hogy itt nem elsődlegesen sportszakmai szempontokról 
van szó, hiszen ki tudná azt megállapítani, hogy az az ép olimpiai bajnok, aki reggel 6 
órakor felkel, és lemegy az uszodába nap mint nap négy éven keresztül, az ő 
teljesítménye nagyobb-e sportszakmai szempontból, mert gyorsabban ússza le, 
mondjuk a megadott távot, vagy annak a fogyatékkal élő paralimpiai versenyzőnek a 
tudása és az alázata nagyobb, aki ugyanúgy reggel 6-kor felkel fogyatékkal élőként, és 
ugyanúgy edz, és készül négy éven keresztül egy paralimpiai számra. Én úgy gondolom, 
hogy ez nem összehasonlítható, és nem is lehet összehasonlítani, és senki nem tudja 
ezt megmondani, hogy sportszakmai szempontból melyik a jobb. Én úgy gondolom, 
hogy ez elsődlegesen érzelmi dolog, és mind a két versenyző minden tőle telhetőt 
megtesz azért, hogy egyszer - akár a paralimpián, akár az olimpián, amit mindkettőt a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság szervez - felállhasson a dobogóra. Én úgy gondolom, 
hogy minden nemzet, így Magyarországon is büszkék vagyunk nagyon az olimpiai 
bajnokainkra, érjék el ezt a sikert akár az épek olimpiáján, akár a paralimpián.  

Azt is úgy gondolom, hogy ha megnézzük ezt a nagyon sikeres szereplést, amit 
most legutóbb a paralimpián elértünk, akkor is a költségvetéshez, egy ország 
működéséhez mérten, amiről most beszélünk, ez egy elenyésző költség, és szerintem 
nyugodtan egyenlőségjelet lehet tenni az olimpiai bajnokok között, akár az olimpián, 
akár a paralimpián érték el ezeket. De most nem is erről döntünk egyébként, fel 
szeretném hívni a bizottság figyelmét, hanem csak arról, hogy tárgysorozatba vesszük-
e ezt a javaslatot, és én úgy gondolom, hogy a paralimpikonok megérdemelnék azt, 
hogy a magyar Országgyűlésben, a nemzet templomában beszéljünk erről a kérdésről, 
miszerint elsődlegesen - én úgy gondolom, hogy a paralimpikonok is így gondolják - 
nem pénzügyi kérdésről beszélünk, hanem erkölcsi kérdésről és minden egyéb más 
olyanról, ami őket megilleti. Hiszen, ha sportszakmai szempontokat veszünk 
figyelembe, akkor meg kellene azt is vizsgálni, hogy mondjuk, egy adott négyéves 
ciklusban, amíg egy olimpikon készül a következő olimpiára, akkor az épek mennyi 
támogatást kapnak, mondjuk az államtól, mennyi segítséget kapnak ahhoz, hogy 
mondjuk, ők sikeresen tudjanak versenyezni a következő olimpián, és a 
paralimpikonok mennyi támogatást kapnak és milyen segítséget ahhoz, hogy sikeresen 
tudjanak versenyezni a paralimpián.  

Tehát úgy gondolom, hogy ez egy nagyon összetett kérdés. És tényleg őszintén 
mondom, nem gondolom a fideszes képviselőkről sem, hogy ne örülnének a 
paralimpikonok sikerének, hogy ne gondolnák ők is úgy, hogy ez egy nagyon-nagyon 
nagy teljesítmény, amit ők véghez visznek, és én úgy gondolom, még egyszer mondom, 
hogy a tárgysorozatba vételről döntünk, tehát én szeretném, ha önök is támogatnák, 
hogy ezt a kérdést a parlamentben megvitathassuk, és ott is megadjuk azt a tiszteletet, 
megadjuk azt az elismerést a paralimpikonoknak, ami megilleti őket, ugyanúgy, mint 
ahogy az épek olimpiáján az olimpiai bajnokainkat. Ennyit szerettem volna csak 
elmondani, kérem, hogy támogassák a tárgysorozatba vételt. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Arató képviselő úr, parancsoljon! 
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ARATÓ GERGELY (DK): Köszönöm szépen. Szilágyi képviselő úr sok mindent 
elmondott, amit én szerettem volna, ezért csak nagyon röviden azt szeretném 
megerősíteni, talán még sarkosabban, hogy ez nem sportszakmai kérdés. Ez a kérdés 
arról szól, hogy egyenlőnek tekintjük-e fogyatékkal élő embertársainkat, és hogy 
követjük-e az olimpiai mozgalomnak azt a jó példáját, amelyik a paralimpiát elismeri 
az olimpiai mozgalom hivatalos versenyének. Szerintem összesen erről szól ez a kérdés, 
ez nem pénzügyi kérdés. Nyilván senki nem akarja csorbítani az olimpikonok 
dicsőségét és pénzbeli ellátását, helyesli a kormány, emeli a támogatásukat. 
Egyszerűen úgy gondoljuk, akik támogatjuk ezt a javaslatot, hogy az a helyes, ha 
egyenlő mértékű támogatást adunk azoknak is, akik nagyon-nagyon sok nehézséggel 
küzdenek meg azért, hogy Magyarországot képviselhessék egy ilyen világversenyen, és 
ott egyébként ugyanúgy a magyar színeknek is dicsőséget szerezzenek, mint az ép 
olimpikonok az olimpián. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e még valaki hozzászólni? Hiller képviselő úr, 

parancsoljon! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Bizottság! Azért vagyok sajátos, más 

tekintetben meg ünnepi helyzetben, mert pont ebben a kérdésben mondhatom el, hogy 
az én választókerületem - Pesterzsébet és részben Kispest, de most Pesterzsébetről 
beszélek - első olimpikonjai, akik részt vettek együtt az olimpiai és a paralimpiai 
játékon most 2021-ben, és ez a mi tárgyalási témánkhoz egy egészen aktuális hír: egy 
Szőke Alex nevű fiatalember, birkózó, egészséges, csupa erő, elképesztően szerény 
nagyszerű fiatalember. A paralimpikonunk Szvitacs Alexa, ő az első a 
választókerületből. Egy nagyszerű hölgy, akit 16 évesen megtámadott egy vírus, ezért 
az egyik kezét könyökből amputálni kellett, és az összes lábujját amputálni kellett. Két 
év elképesztő küszködés után ez a hölgy a szó jelképes és fizikai értelmében is talpra 
állt. Folytatta a sportját, és paralimpikonként bronzérmet szerzett ennek a mi 
hazánknak. Egy teljesen egészséges férfiember és egy ismét egészséges és önmaga 
értelmében, lélekben egészséges, de megcsonkított fiatal hölgy. Nincsen közöttük 
különbség, egész egyszerűen.  

Amikor mi köszöntöttük őket Pesterzsébeten, van ott egy birkózócsarnok, azt 
mondhatom önöknek, hogy azok az emberek, akiket mi képviselünk a 
választókerületből, én, de mindannyian, szemükben és a lelkükben az ég adta egy 
világon semmilyen különbséget nem tettek a két ember között.  

A társaim elmondták már, hogy itt nyilván nem költségvetési kérdésről van szó. 
Minden tekintetben támogatom az előterjesztést, és kérem szépen a tisztelt többségi 
képviselőket, hogy azt a példát, amit elmondtam, ezt az igaz példát fontolják meg. Én 
meghívtam ezt a két fiatalt ide, a magyar parlamentbe, éppen azért, mert ők az elsők. 
Körbe vittem őket, itt voltak a szüleik. Elképesztő, és nem érzelmi alapon kívánom 
befolyásolni a társaságot, de mégiscsak el kell mondjam, hogy a birkózó, ez az 
egészséges és hihetetlen erővel, energiával rendelkező ember, amikor megismerte a 
társa történetét, elsírta magát. Kérem szépen, hogy vegyék ezt figyelembe. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? Dunai Mónika! 
 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Azt gondolom, 

hogy azokkal az elvekkel és azokkal a gondolatokkal, amelyek itt most a bizottsági 
ülésen elhangzottak, gyakorlatilag vita nem is alakult ki, tehát ellenvélemény sem 
igazán lehet.  
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Tiszteltjük, becsüljük, ahogy Simon Róbert képviselőtársam is elmondta, a 
paralimpikonokat, nagyon felnézünk rájuk, és azt a teljesítményt elismerjük, amelyet 
nyújtottak, és amiért dolgoznak ezekben a nehéz időszakokban és helyzetben is. Éppen 
ezért tettük egyenlővé nem olyan régen az életjáradékot, tehát nincs különbség hosszú 
távon a két juttatás között a paralimpikonok és az olimpikonok között. Itt a jelen 
előterjesztés az egyébként is általunk nemrégiben felemelt jutalom további emelésére 
tesz javaslatot.  

Én azt gondolom, hogy ezt az előterjesztést most itt a kampány szülte ide az 
asztalunkra. Nem tudom, hogy miért nem korábban, miért nem később. Én a magam 
részéről azt várnám, hogy egy ilyen javaslatot úgy tudjon a bizottság megtárgyalni, hogy 
azt maga a szakma, a sportszakma, a Magyar Olimpiai Bizottság például vagy 
természetesen a Paralimpiai Bizottságra gondolok ebben az esetben, az ő kérésükre és 
az ő felterjesztésükre tárgyaljuk. Ez így volt az elmúlt időszakban is, és maga Szabó 
László is egyetértett azokkal a nagyon fontos emelésekkel, amelyeket az elmúlt években 
tettünk. Tehát én azt gondolom, hogy ha itt nem politikai vitát akarunk lefolytatni, 
akkor ehhez az szükséges, hogy ezt a szakma tárja az Országgyűlés elé. Én ezért nem 
támogatom, kifejezetten csak ezért, mert kampányízűnek érzem az előterjesztést és 
nem szakmainak. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Szilágyi képviselő úr jelentkezett. Parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr, meg azt az éles 

kontrasztot, ami Hiller István felszólalása és utána Dunai Mónika felszólalása között 
volt. Képviselő asszony, kikérem magamnak, és visszautasítom egyébként azt, hogy egy 
ilyen javaslatot kampányízűnek nevezzen. Nem értette meg, úgy gondolom, azokat a 
mondatokat, amiket Hiller István is elmondott. Itt nem újabb emelésről van szó, mint 
ahogy ön mondja. Arról van szó, hogy azokat az embereket, akik a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság által rendezett olimpián és paralimpián részt vesznek, és Magyarországnak 
sikert hoznak, és dicsőséget hoznak, és ezért nagyon-nagyon sokat küzdenek, ezeket az 
embereket egyenlőnek tekintsük. Erről van szó, képviselő asszony! Ez nem pénzkérdés. 
Azt pedig végképp problémának tartom, és visszautasítom, hogy ön kampányízű 
előterjesztésről beszéljen egy ilyen előterjesztés kapcsán, amely egyáltalán nem 
politikai előterjesztés.  

A politika, az akkor jön be, amikor ön egy ilyen javaslatra, azért, mert az ellenzék 
nyújtotta be, majd nemmel fog szavazni ezek szerint, ahogy ön elmondta. Tehát én úgy 
gondolom, hogy Hiller István, amit elmondott, azt tényleg meg lehetne szívlelni. 
Sportszakmai szempontból, ugye erre hivatkoznak rendszeresen, sportszakmai 
szempontból nem hiszem, hogy ezt az ügyet vizsgálni kellene. Itt arról van szó, hogy 
erkölcsileg és lélekben megadjuk-e azt az egyenlőséget két sportolónak, akik közül az 
egyik nem szerette volna, és nem azt akarta volna, hogy paralimpián 
győzedelmeskedjen, de sajnos az élet így hozta. És amikor így hozta az élet, akkor talpra 
álltak, sőt teljes életet próbálnak élni és versenyezni is. Tehát én úgy gondolom, hogy 
ez egy abszolút támogatható javaslat. Nincs benne semmi politika, nincs benne semmi 
kampány, egy dolog van benne: két sportolót, akik ugyanolyan versenyen indulnak, 
ugyanolyan nemzetközi szervezet szervezésében, ezeket egyenlőnek tekintjük vagy 
pedig nem. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Kérdezem, van-e még valaki. Arató képviselő úr! 
 
ARATÓ GERGELY (DK): Engedjen meg, tisztelt bizottság, egy nagyon rövid 

megjegyzést: ez annyira nem egy új kampányízű ötlet, hogy 2003-ban Gyurcsány 



10 

Ferenc sportminiszter tett javaslatot az addig fennálló különbség megszüntetésére, és 
ha jól emlékszem, a 2004-es sporttörvényben történt ez meg, csak aztán 2010 után 
önök újra különbséget tettek.  

 
ELNÖK: Hoppál képviselő úr, parancsoljon!  
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Tisztelt Bizottság! A legutóbb elhangzott 

megjegyzésre szeretnék egy újabb megjegyzést tenni: a baloldali kormány 
kormányzása időszakának a végén, 2010-ben 20 millió forintot kaptak a paralimpiai 
bajnokok, ezt a polgári kormány 2012-ben emelte 23 millióra, azóta pedig 25 millió 
forint. Ennyit szerettem volna az elhangzottakhoz hozzátenni a realitás talaján állva.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e a javaslathoz további? Szabó Szabolcs 

képviselő úr! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen a szót. Két apró 

megjegyzésem lenne, egyrészt egy logikai bukfencre hívnám fel a figyelmet, amit Simon 
Róbert, ugye, elkövetett a hozzászólásában, mert azt mondta, hogy hosszasan érvelt 
amellett, hogy az aranyérmek meg az érmek meg az indulók száma alapján valahogy 
mégiscsak különbséget kell tennünk az olimpiai és a paralimpiai részvevők között, 
majd aztán lelkesen mondta, hogy de, hát az életjáradék esetében meg ugyanaz az 
összeg van. Tehát akkor most vagy az egyik vagy a másik igaz. A két érvelés együtt nem 
megy, szerintem. Mert akkor vagy ott is tegyenek különbséget, vagy itt is ki kell 
egyenlíteni. 

A másik pedig az, ezt csak Dunai Mónika hozzászólására jegyezném meg, hogy 
értelemszerűen itt nem a kampányról van szó, hanem egyszerűen arról, hogy most volt 
paralimpia meg most volt olimpia. Az egy teljesen véletlenszerű dolog, hogy éppen a 
magyar választások időpontjához képest ez hogyan csúszik össze. Ugye, 
értelemszerűen az olimpia után lett beadva ez a javaslat meg a paralimpia után, amikor 
mindenki számára nyilvánvaló lehetett a sajtóban megjelent hírekből, hogy van egy 
különbségtétel a két rendezvény érmeseinek a díjazása között. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további hozzászólási szándék? (Nincs jelentkező.) 

akkor végezetül engedtessék meg, hogy jómagam is ehhez néhány észrevételt tegyek. 
Az egyik fontos dolog az, amiről most legutóbb Szabó Szabolcs képviselő úr, de előtte 
többen mások is szóltak: az életjáradék azonossá tételével ismerjük el azt, hogy nincs 
különbség a két sportteljesítmény megítélésében.  

A konkrét olimpia utáni pénzjutalomban meglévő különbözőség viszont valóban 
a sportszakmai megközelítésből adódik, azon számok és azon összevetések alapján, 
amelyekkel kapcsolatban Simon Róbert számos adatot és statisztikát hozott. Ebből a 
szempontból ezek nem egymásnak ellentmondó dolgok, hanem az egyik egy konkrét 
dolog, amit jutalmaz, a másik pedig az ehhez kapcsolódó teljesítmény fizikai, szellemi, 
időbéli ráfordításokat ismeri el egyébként mindenkinek a maga helyén, de ugyancsak 
egyformán díjazandó és elismerendő teljesítményként. 

Szeretném megjegyezni, hogy pontosan azért, mert óhatatlanul van különbség, 
hiszen épek és paralimpikonok egymással nyilván nem versenyezhetnek, ezeket külön 
is választják, más kiválasztási, más kvalifikációs szempontok vannak, és így tovább. 
Ebbe nyilván nem kell most belemennünk, csak szeretném megjegyezni, hogy ebből a 
szempontból a sportszakmai állásfoglalásoknak mégis csak van jogosultsága és 
relevanciája.  
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A NOB szervezéséhez köthető mind a kettő, ez kétségtelen, mondta Szilágyi 
György képviselő úr, de ebből nem következik az, hogy ebből adódóan mindent 
egyformán kellene megítélni. Az országok is eltérően díjazzák, és ezen belül is óriási 
mozgástere van egyébként a nemzeti olimpiai bizottságoknak. Mi tartjuk magunkat 
ahhoz az állásponthoz, amit Simon képviselő úr mondott, hogy a sportszakmai 
szempontokat nem kívánjuk megkerülni, még akkor sem, ha egyébként számos olyan 
érv elhangzott, ami egyébként emberileg, erkölcsileg és morálisan nehezen lenne 
támadható, tehát magyarán respektálható. Ez mind igaz, de ha mindig morális és csak 
morális és csak erkölcsi elveket veszünk figyelembe egy döntés mellett, és a szakmai 
dolgokat meg figyelmen kívül hagyjuk, akkor meg minden jó szándékunk ellenére 
mellékvágányra is tudunk futni.  

Hiller képviselő úrnak tökéletesen igaza van abból a szempontból, mikor egyéni 
életsorsokat idehoz, mint ahogy abban is, hogy egyébként, ha tetszik, ha nem, de ez 
érzelmileg igenis megérinti az embert. Úgyhogy szeretném jelezni, hogy Debrecenben 
én magam is, a polgármester úr is találkoztunk olimpikonokkal, majdnem egy 
tucatnyian voltak, hála Istennek. Többen az egyetem hallgatói is, és ők maguk szintén 
beszámoltak egyébként arról - mindegyik egyébként az épek olimpiáján indult -, hogy 
sportágak szempontjából is óriási különbség van, hogy mekkora erőkifejtéseknek és 
mekkora megmérettetéseknek, kihívásoknak kellett megfelelni, hogy egy kajakos, egy 
úszó, egy vívó vagy éppen egy atléta oda el tudjunk jutni. Tehát még ott is hihetetlenül 
nehéz azokat a szempontokat nagyon-nagyon konkrétan szem előtt tartani, ami 
mérvadó tud lenni. Ott viszont értelemszerűen a NOB álláspontja az volt, hogy a 
sportágaknak ez a specialitása, sajátossága megvan, annyit tudunk ott megtenni, 
mondják szakmai szempontból, hogy azt egységesnek tekintik, mint ahogy a 
paralimpiát is egységesnek tekintik. Ennél közelebb nehezebben tudják hozni. 

Én jómagam nem vagyok egyik sportnak sem az olyan típusú szakértője, hogy 
állást merjek foglalni abból a szempontból, hogy melyik nehezebb vagy melyik 
könnyebb, melyiknek van nagyobb kihívása, melyiknek kevésbé, és így tovább. 
Magyarán rá hagyatkozom értelemszerűen arra a testületre, amelyik nemcsak nálunk, 
de a világon mindenhol ebből a szempontból az ilyen versenyekkel kapcsolatos 
állásfoglalásokban, ha úgy tetszik, mégiscsak iránytű. Úgyhogy ennek megfelelően 
fogunk szavazni, és nem azért, mert bármit is negatív vagy éppen pozitív 
konnotációban kívánnánk értékelni.  

Határozathozatal 

Tisztelt Bizottság! Elhangzottak az érvek pro és kontra, úgyhogy szavazás 
következik. Kérem, aki támogatja a tárgysorozatba vételt, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 5 igen szavazattal, 9 nem ellenében a bizottság nem támogatta. Köszönöm 
szépen.  

Tisztelt Képviselőtársaim! A napirendi pontjaink és az ülés végére értünk. 

Egyebek 

Parancsoljon képviselő úr!  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Elnök úr, csak szeretném jelezni ismételten, hogy 

az SMS-en kívül semmilyen más meghívó nem érkezik képviselőtársaimhoz se, 
megkérdeztem. Tehát e-mailben ismét nem kaptunk meghívót, és nem érkeztek meg a 
napirendi pontok sem. Gondolom, valami gond lehet a levelezési rendszerben, kérem, 
hogy ezt nézzék meg, csak SMS-t kaptunk a mai ülésre is. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm a jelzést. Szeretném azért jelezni, hogy a honlapra van 
mindig felrakva, hogy a bizottság ülése ekkor és ekkor, a napirendek ezek és ezek, és az 
SMS lényegében a megerősítő tájékoztatás. Csak szeretném mindenkinek felhívni a 
figyelmét, hogy egyébként, amit a házszabály előír, azt a típusú tájékoztatást biztos, 
hogy megtesszük. Azt pedig még egyszer megnézzük, hogy mi történik az e-mailekkel. 
Köszönöm szépen.  

Van-e bárkinek egyéb megjegyzése még? (Nincs jelentkező.)   

Az ülés berekesztése 

További szép napot kívánok mindenkinek! Viszontlátásra!  
 
 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 35 perc) 

  Dr. Pósán László  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


