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Határozati javaslat címe: A politikára szüksége van a sportnak, de a politikusra nincs

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „A
politikára szüksége van a sportnak, de a politikusra nincs” címmel a mellékelt határozati
javaslatot kívánom benyújtani.

...../2021. (.....) OGY határozat
A politikára szüksége van a sportnak, de a politikusra nincs
Az Országgyűlés a politikusok sportvezetői szerepvállalásának megtiltása, összeférhetetlenné
nyilvánítása érdekében az alábbi határozatot hozza:
1. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy a szükséges törvények módosításával a lehető
legrövidebb időn belül terjesszen elő olyan törvényjavaslatot, amely hatékonyan és gyorsan eléri azt
a célt, hogy köztársasági elnök, miniszterelnök, kormánytag, országgyűlési képviselő, politikai párt
elnöke, polgármester, alpolgármester, 10.000 fő feletti lakossággal rendelkező város önkormányzati
képviselője, megyei önkormányzat közgyűlésének tagja, önkormányzat tisztségviselője, továbbá
állami, valamint önkormányzati tulajdonban lévő vállalat vezető tisztségviselője ne lehessen
sportszervezet elnöke, elnökségi tagja.
2. Az Országgyűlés felkéri továbbá a Kormányt, hogy a fenti célok fontosságának érdekében
biztosítsa az érintett minisztériumok koordinálást.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás
- Sportot csinálni önálló szakma. Orvosnak sem állnak be politikusok.
- Az egészséges verseny szellemével ellentétes, ha egy sportszervezet vezetője, politikusi
minőségében dönt az általa vezetett sportszervezet támogatásáról, vagy éppen ellenfeleinek nem
támogatásáról.
- A helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint: „nem folytatható olyan tevékenység, amely a
képviselői feladatok ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja.” Nemrég tapasztaltuk,
hogy milyen lesújtó következményi vannak, amikor egy országgyűlési képviselő, országos
sportági szakszövetség elnökeként, milliárdos adósságba veri az általa vezetett szervezetet. Ez a
tevékenység egyértelműen megingatta a képviselői feladatok ellátásához szükséges közbizalmat.
- A politikusok megjelenésével a politikai konfliktusok is megjelennek a sportban. A sport ezáltal
nem a békéhez vezető híd lesz, hanem politikai harcszíntér. A politikai kommunikáció, a
politikai marketing, a politikai sikerpropaganda uralkodik el a sportban.
- A politikusok megjelenését sportvezetőként, a korábbi negatív tapasztalatok miatt
összeférhetetlennek tartják, és kifejezetten tiltják Montenegróban. A montenegrói sporttörvény
(zakon o sportu) 62. szakasza kimondja, hogy köztársasági elnök, miniszterelnök, kormánytag,
országgyűlési képviselő, politikai párt elnöke, polgármester, önkormányzati képviselő, megyei
önkormányzat közgyűlésének tagja, önkormányzat tisztségviselője, továbbá állami, valamint
önkormányzati tulajdonban lévő vállalat vezető tisztségviselője nem lehet sportszervezet elnöke,
elnökségi tagja.
- A nemzetközi sportéletben nem értik, hogy Magyarországról sportmúlttal rendelkező profi
sportvezetők helyett miért politikusok jelennek meg sportegyesületek, sportszövetségek
képviseletében. Ez rendkívül rossz fényt vet hazánkra.
- Rendkívül rossz az üzenete annak is, hogy a különböző politikai világnézetű emberek sportolói
közösségeit pártokhoz kötődő, és ezáltal megosztó emberek vezetik.
Mindezekre tekintettel, nem szolgálja a magyar sport érdekeit, ha azt politikusok irányítják. A
politikára szüksége van a sportnak, de a politikusra nincs.
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