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Bizottsági önálló indítvány

az UEFA EURO 2012 Labdarúgó Európa-bajnokság döntő fordulójának Magyarország és
Horvátország által közösen történő megrendezésének érdekében benyújtandó pályázat támo-

gatásáról

A sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség formálásában,
a társadalom egyes tagjai, csoportjai közötti kohézió erősítésében . Otthont adni az UEFA EURO
2012 Labdarúgó Európa-bajnokság döntő fordulójának (a továbbiakban : UEFA EURO 2012) presz-
tízst, infrastrukturális fejlesztéseket, gazdasági és szociális előrelépést jelent a vendéglátó or-
szágnak. Mindezek figyelembevételével az Országgyűlés az alábbi határozatot hozza :

Az Országgyűlés

1 . támogatja a Horvát Köztársaság Kormányának, a Magyar Köztársaság Kormányának, a Horvát
Labdarúgó Szövetségnek, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetségnek azon közös szándékát, hogy
a Horvát Labdarúgó Szövetség, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség közösen megpályázza a
2012-ben sorra kerülő UEFA EURO 2012 megrendezésének jogát ;

2. szem előtt tartva az UEFA EURO 2012 megrendezésének várható kedvező gazdasági és társa-
dalmi hatását, szorgalmazza a sikeres pályázat érdekében szükséges nemzeti egyetértést és összefo-
gást a társadalom lehető legszélesebb körének bevonásával ;

3. felkéri a Kormányt, hogy a pályázathoz kapcsolódóan tegyen meg mindent a magyar sport átfogó
fejlesztése érdekében, szem előtt tartva az általános sportpolitikai célok mellett a megrendezni kí-
vánt UEFA EURO 2012-n való sikeres szereplés feltételeinek megteremtését is, lévén az UEFA
EURO 2012 megrendezésének megpályázása egyben a magyar sport átfogó fejlesztésére vonatkozó
felelős nemzeti döntés is .



INDOKOLÁS

L Az Ifjúsági és sportbizottság 2005 . június 13-i ülésén tárgyalt első ízben a 2012 . évi labda-
rúgó EB Magyarország és Horvátország által közösen történő megrendezésre benyújtandó pályázat-
ról, melyet egyhangúlag támogatott. A bizottság az előterjesztők kérésére kifejezte a szándékát,
hogy a Kormány és a Magyar Labdarúgó Szövetség kezdeményezésének támogatására országgyű-
lési határozati javaslatot terjeszt elő, amennyiben a négy parlamenti párt elnöke is kinyilvánítja
egyetértését . Az azóta eltelt időben Bozóky Imre úr, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke megbe-
széléseket folytatott a parlamenti pártok elnökeivel, akik támogatásukról biztosították a pályázat
benyújtásával kapcsolatos országgyűlési határozati javaslat előterjesztését .

II . A Labdarúgó Európa-bajnokság döntő fordulója az UEFA négyévente megrendezésre kerülő
legnagyobb jelentőségű sportrendezvénye . Nagyságrendjét (keresleti tényezők, pénzügyek) tekintve
a nyári olimpiai játékok és a labdarúgó világbajnokságok mellett a világ egyik legkiemelkedőbb
sporteseményének számít, televíziós nézettsége megelőzi az olimpiai játékokét .

Az UEFA EURO 2012 megrendezéséhez szükséges infrastrukturális fejlesztések az ország egyik
legfontosabb gazdaságpolitikai és fejlesztési prioritásait jelentik, összhangban a Nemzeti Fejlesztési
Tervvel. A gazdasági és társadalmi haszon az intenzív fejlesztési ütemből származik . A gyorsított
infrastrukturális fejlesztés jelentősen felgyorsíthatja az ország felzárkózását az Európai Unió átlagá-
hoz .

A fejlesztések fokozzák a működő tőke beáramlását az országba, növelik a foglalkoztatást, javítják
az ország erőforrásainak kihasználását. A gyorsabban kiépülő autópálya-rendszer segítheti az or-
szág elmaradott területeinek felzárkóztatását . Az ország ismertsége nő, ami jelentős pozitív hatással
van a turizmusra.

Az esemény kiváló a labdarúgás népszerűsítésére, a rendezés azt eredményezheti, hogy a sportág
Magyarországon elfoglalhatja korábbi tekintélyes helyét . A labdarúgás népszerűségét, nézettségét,
illetve igazolt sportolóinak számát tekintve megelőzi a többi sportágat, sikerei átfogó húzóerőt je-
lentek a magyar sport egészére . A sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésé-
ben, a személyiség formálásában, a társadalom összetartó erejének növelésében, sikerei vonzó élet-
formaként jelennek meg a gyermekek és a fiatalok tízezrei számára, szórakozást nyújtanak milliók
részére. A futballsikerek erősítik a közösségi érzést és az azonosságtudatot . Egy fejlett futballpiac
nyereséges iparág lehet, aminek hasznából a nemzetgazdaság is részesül .

Budapest, 2005 . június 27 .

Dr. Bakonyi Tibor
elnök
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