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határozata

A birkózás olimpiai sportágak közötti megtartásának el ősegítése érdekében
szükséges nemzetközi együttműködés kezdeményezésér ő l

1 . Az Országgyűlés annak tudatában, hogy a birkózás az egyetemes sporttörténele m
elvitathatatlanul szerves része, valamint a hazai sportélet egyik sikeres é s
eredményes ágazata, kinyilvánítja, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel el ő
kívánja segíteni a sportág olimpiai játékok körében történ ő megtartását .

2 . Ennek jegyében felkéri a Kormányt, hogy a birkózásban szintén kiemelkedő
eredményeket elért, és alábbiakban felsorolt államok kormányzatával, valamint
sportdiplomáciai szervezeteivel közvetlenül, illetve az illetékes közhatalmi ,
államigazgatási feladatokkal megbízott szervein, test ű letein keresztül haladéktalanul
vegye fel a kapcsolatot a mielőbbi sikeres együttműködés kiépítése, végső soron a
birkózás Nemzetközi Olimpiai Bizottság általi elismerésének fenntartása é s
megerősítése céljából .

3 . Az Országgyűlés a birkózásban kiemelked ő eredményeket elérő országként tekint
különösen az alábbi államokra :

a) Oroszország
b) Törökország
c) Azerbajdzsán
d) Irán
e) Grúzia
f) Örményország
g) Ukrajna
h) Kazahsztán
i) Litvánia
j) Bulgária
k) Románia
1) Fehéroroszország
m) Amerikai Egyesült Államok

4. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy valamennyi nemzetköz i
sportdiplomáciai kapcsolatának gyakorlása során következetesen képviselje a
birkózás Olimpiai sportágak közötti fenntartására és meger ősítésére irányuló magyar
álláspontot .



Indokolás

Amint az ismeretes, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Végrehajtó Bizottsága 2012 .
február 12. napján olyan tartalmú ajánlást adott ki, amely a birkózás olimpia i
sportágként történ ő elismerésének megszüntetésére irányul .

Figyelemmel arra, hogy a sportág az ókori olimpiai játékok óta népszerű , jellegzetes
és egyben szimbolikus eleme a sportéletnek, a fenti ajánlás nemzetközi visszhangot ,
egyúttal komoly megütközést váltott ki . A kialakult helyzetben reális esél y
kínálkozik a széleskörű összefogás megteremtésére, illetve ezen együttműködésen
keresztül a sportág megerősítése érdekében történ ő eredményes fellépésre .

Magyarország sporttörténeti múltja e tekintetben is egyértelm ű kötelezettséget jelent
a mindenkori kormányzat és az ország Ügyeit előmozdítani kívánó valamennyi
felelős gondolkodású honfitársunk számára, a 27 újkori nyári olimpián szerzett 29 5
magyar olimpiai bajnoki cím közül 19 birkózás sportágban született .

Megkérdőjelezhetetlen tehát annak indokoltsága, hogy nemzeti értékünk a birkózá s
ügyének előmozdítása érdekében a Magyar Országgyűlés kellő kiállást tanúsítson.



országgyű lési képviselő

Képviselői önálló indítvány

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 28. § (4) bekezdése alapján
benyújtjuk „A birkózás olimpiai sportágak közötti megtartásának elősegítése

érdekében szükséges nemzetközi együttműködés kezdeményezéséről” című
határozati javaslatot.

A javaslat indoklását mellékelten csatoljuk .

Budapest, 2013 . február 24,

Szilágyi György
72,

Vona Gábor

yöngyö sMárton

	

Hegedűs Tamás

(Jobbik Magyarországért Mozgalom)
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