J e g y z ők ö n y v
mely készült a Magyar Paralimpiai Bizottság 2014. április 10-én 13.00 órai kezdettel, a Magyar
Sport Háza Földszinti tárgyalójában tartott nyílt, rendkívüli elnökségi üléséről
Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint
Napirendi pont: Gerevich ösztöndíj
Gömöri Zsolt
Megállapítja, hogy még nem szavazatképesek, azonban helyettes államtitkár úr jelezte, hogy korábban
el kell mennie, ezért megnyitja az ülést.
Az elnökségi tagok ismerik a problémát, már tárgyaltuk. A mostani ülésre a MOB és a Minisztérium
képviselőit, valamint az érintetteket is meghívtuk és együtt próbálunk megoldást találni vagy
párbeszédet kezdeni. Április közepe van, az ösztöndíj helyzetünk pedig nem javul.
Felkérem Szekeres Pál helyettes államtitkár urat, hogy mondja el gondolatait.
Szekeres Pál
Köszönöm a szót és minden formalitás nélkül, hiszen többnyire melegítőben szoktunk találkozni, akiket
pedig esetleg nem ismerek, engedjétek meg, hogy tegeződjünk. Azt gondolom, hogy az a fajta irány,
amit néhány éve elkezdtünk, az jó. Egy olyan integrációt, hosszú távú munkát kezdtünk el, mert arról
szólt a történet, hogy amit mi csinálunk, az nem is sport. Akik régóta vannak benne, azok tudják, hogy
ahhoz képest nagy utat jártunk be, s az elmúlt 4 évben is született olyan pozitívum, amelyre lehet
építkezni. A legújabb az a kiemelt sportági támogatás, amely még a teszt évében jár, de több
pozitívuma már látható. A másik, hogy sok akadálymentes létesítmény lesz. A Sportcsillag Ösztöndíjba
is be tudtak a legjobbjaink kerülni. Legnagyobb szívfájdalom az ösztöndíj, amelyet a sportolók és edzők
tekintetében is rendezni kell. Véleményem szerint a jogszabályalkotásnál nem történt olyan hiba, ami
kizárná, hogy megfelelő ösztöndíjat kapjatok, valamint hogy a legjobb edzők a kiemelt edzői
programban szerepeljenek. Egy új programban vannak hibázási lehetőségek is, látjuk, hogy vannak
olyan sportágak, ahonnan annyi edző került be, hogy alig maradtak a Gerevichben. Megígérem, hogy
ezt még egy körben megpróbáljuk, ha szükséges esetleg szabályt is változtatunk. Az olimpiai járadék
rendszer működik, szerintem az rendben van. Sok dolog már megoldódott, úgy hogy együtt vagyunk
kezelve. Meg fogjuk nézni, mert 2,5 milliárd forint van ebben a rendszerben, és 1,6 milliárd a kiemelt
edzői rendszerben, így a kettőben 4,1 milliárd forint. Ha ebből kivonjuk az olimpiai járadékot, akkor
egy többmilliárdos forrást látunk, aminek a jogszabályi háttere megengedi, hogy többet kapjatok, s úgy
gondolom, hogy semmilyen jogszabályi akadály nincsen, hogy 3-5 edző bekerüljön ebbe a rendszerbe,
a kiemelt programba.
Beszéltünk arról is, hogy nem az az elvárás a paralimpiai sportolók részéről, hogy ugyanazokat a
juttatásokat kérjük, mint ép társaink, mert eltérő igényeink is vannak. Bizonyos dolgokban plusz
dolgokat kérünk, bizonyos dolgokban elfogadjuk, hogy alacsonyabb a jutalom, mint az olimpiai
bajnoké, de a Gerevich ösztöndíjnak meg kell emelkednie, mert ez tartja benn a sportolót a
rendszerben. Vannak olyan paralimpiai sportok, ahol elég délután edzeni, de vannak, ahol egész nap
edzeni kell. Ezt a kérést reálisnak tartom, hogy 200 ezer legyen a top ösztöndíj a parában, és azt is,
hogy azok a szakedzők, akik a rendszerben dolgoznak, azok az 50 százalékát kapják annak, amit a top
edzők. El kell indulnia egy folyamatnak. Most tisztult le a kiemelt edzői rendszer és most azért tudok
jobban harcolni, mert nem vagyok benn a rendszerben.
Látván azt a munkát és fejlődést, amin átment a paralimpiai mozgalom és a mérhető sportágakban
nagyon jól felmérhető ez a fejlődés. A mozgalom próbál felzárkózni az olimpiai mozgalom szintjére,
ehhez számtalan segítséget adtunk, de hiányzik még egy kis szelet, s ha ez rendben lenne, akkor
szerintem nincs probléma a rendszerben. Az állami oldalról elegendő pénzt raktunk a rendszerbe, s a
jogszabályi keretek is adottak ahhoz, hogy ez a probléma rendezve legyen. Ha nem tudjuk rendezni ezt
a problémát, akkor partnerek vagyunk egy olyan együttműködésben, ahol ezt jogszabályilag
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rendezzük. Lehet, hogy a MOB-nak is egyszerűbb lenne, de a legegyszerűbb lenne, ha ti magatok,
civilek meg tudnátok beszélni. Készül a támogatási rendelet szakmai alapja, és készül a költségvetéshez
ez a szakmai háttér. Sok dolog jól működik, sajnos ez nem. Ha egységesen fel tudtok lépni, lehet sikert
elérni, ha nem, várom a levelet, s le fogunk ülni megbeszélni, hogy mit lehet csinálni. Korábbi felkérés
alapján el kell mennem egy előadást megtartani. Ha bármiben tudok segíteni, megtaláltok. Remélem,
hogy egységes véleményt tudtok kialakítani. További jó munkát kívánok.
Szekeres Pál helyettes államtitkár távozik az ülésről.
Gömöri Zsolt
Rendkívül kellemetlenül érzem magam, hogy az Elnökség tagjai nincsenek megfelelő számban jelen. A
látszat olykor csal. Az Elnökség sokkal aktívabb, vannak, akik késnek, illetve van, aki külföldön van.
Menet közben várom, hogy az elnökség határozatképessé váljon.
Összefoglalom, hogy hol is tart most az ösztöndíj rendszerünk. Nem tudok jót mondani. Az elmúlt 6 év
mérlegét, ha összerakom, sajnos egy helyben topogunk. Köszönöm, hogy itt van velünk Bartha Csaba,
aki már volt velünk elnökségi ülésen és abszolút partner a megoldás keresésében. Érzi a problémánkat,
és a helyzetet is szeretné megoldani. Athén, Peking idején a 4 évben 254 millió forint felkészülési
támogatásunk volt és a jutalom a kétszerese lett. Ez az a szám, és ez az az összehasonlítás, ami felhívta
a figyelmet, hogy nem jó a felkészülés és a jutalmazás közötti arány. Sikerült elfogadtatni, hogy a
jutalomnak nem az a feladata, hogy a sportoló a jutalomból oldja meg a 4 év alatt a felkészülést. Ezért
mindenki elfogadta, hogy a jutalom egy differenciált összeg lehet és a felkészülésbe pedig a Gerevich
ösztöndíj beletartozik, tehát a sportolók 4 évi felkészülési és egzisztenciális helyzete nem lehet eltérő
az olimpiai eszméhez tartozó versenyrendszertől. Londonban volt több olyan megbeszélés, ahol
ígéretek hangzottak el és én is ígéretet tettem, hogy a jutalmazás és a felkészülés aránytalanságánál
változás fog beállni. A jutalmazási irányelvet meghatározták, MPB álláspontja az volt, hogy mindenki
tudomásul veszi, hogy differenciált a jutalom, viszont a felkészülés legyen kisimítva és az ösztöndíj
megfelelő módón rendezve. Az ígéret arról szólt, hogy a szakmai felkészülés is hasonló körülmények
közt lesz támogatva, s ugyanakkor a sportolók és edzők egzisztenciája is. A Miniszter Úr és Köztársasági
Elnök Úr is tartotta az ígéretét, ezért tavaly 50 millió forint rendkívüli kormányzati támogatást kaptunk,
idén 40 milliót. Egy dolog nem valósult meg, az ösztöndíj keret méltó helyre emelése, mert a tavalyi
keret most is annyi, mint 8 évvel ezelőtt.
Tavaly év végén volt lehetőség 3 hónapban kiegészíteni az ösztöndíjat a MOB maradvány keretéből.
Ott lehetett érezni, hogy méltó és megfelelő ösztöndíj volt. Ugyanakkor tavaly 3 hónapig nem kapott
senki ösztöndíjat. Sajnos, hogy az ez évi keretnél nem lettünk bevonva, csak közölték velünk a
keretösszeget.
Abból indultunk ki, hogy az utolsó negyedév keretösszege szorozva néggyel, az fogja kiadni az éves
keretösszeget, ami 64 millió forint. Jelen pillanatban 28 millió forint a keret. Bár a MOB elnökségi
ülésén elhangzott, hogy nem jó összehasonlítást tenni, de érzékeltetésként: az egészségügyi keretben
60 szakember van benne éves 82 millió forint, melyben egyetlen fogyatékosokkal foglalkozó
egészségügyi szakember nincs benne. Az olimpiai ösztöndíj keretben összesen 664 sportoló, 267
szakember, összesen 934 fő, és 916 millió 920 ezer forint az olimpiai keret. Ide lett becsoportosítva az
utánpótlás program és a Heraklész program. 5 év alatt nem sikerült elérni, hogy a nemzeti utánpótlás
programba a fogyatékos sport bekerüljön. MPB-nél 79 sportoló 52 szakember, összesen 131 fő, s
ebben a létszámban benne vannak a klasszifikációs szakemberek, az egészségügyi szakemberek és a
keret 28 millió forint.
A kiemelt edző programban, ahol 1,6 milliárd van, 160 edző van benne. Értelmezési zavar lehet és
sajnálom, hogy Sportigazgató Úr nincs itt. Ő nekem azt mondta, hogy kormányzati rendelkezés mondja
ki, hogy olimpiai sportágakra adható. Nincs ilyen rendelkezés. Ebbe azok az edzők kerülhetnek be, akit
eredményeik alapján a szövetségek javasolnak. Sajnos nem volt lehetőségünk, hogy mi javaslatot
tegyünk, pedig van 5-6 olyan edző, akit büszkén lehetne vállalni.
A Minisztériumhoz írtunk MOB-bal közösen levelet az év elején. Egyeztetésekből kimaradtunk, a MOB
pedig ezt a 3,1 milliárd feletti összeget olyan kötelezettségvállalásokkal tette meg, ami szerződés
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szintű, tehát ez a pénz elosztásra került. Ebből mi 28 milliót kaptunk. Kértünk 50 milliós kiegészítő
támogatást. Mivel ez adómentes jövedelem, csak ezen a soron lévő támogatás lehet. Ezért a MOB nem
tudta máshonnan átcsoportosítani ezt az összeget. A levélre válasz érkezett, nincs a magyar
kormányzatnak és a Minisztériumnak mozgástere. A helyzetünk azért komoly és megterhelő, mert
jelen pillanatban még nem tudtunk előterjesztést tenni, nincsenek meg az ösztöndíj felosztási
előterjesztéseink, nem látható az a keret, amivel lehetne ezt kiegészíteni. Amit eddig meg tudtunk
csinálni, hogy kihagyunk időszakokat, itt most nem tudjuk megtenni. A felelősséget az Elnökség átérzi,
ezért döntöttünk úgy, hogy a további lépéseket nyílt ülés keretében beszéljük meg. Merre menjünk
tovább, azt szeretnénk megvitatni.
Kovács Tamás
A paralimpiai vívó válogatott szövetségi kapitánya vagyok. 15 évig voltam az épeknél szövetségi
kapitány és most 5 hónapja belekóstoltam a paralimpiai vívó válogatott felkészítésébe. Egyetértek
Palival, de kiegészíteném, fantasztikus, hogy paralimpiai érmesek életjáradékot kapnak és kiemelkedő
jutalmazásban részesülnek, de oda el kell jutni, azonban a felkészüléshez nincsenek meg a feltételek.
Ha a paralimpiai érmesek nem tudnak eljutni világkupa versenyekre, akkor tönkre van téve a
felkészülés, mivel olyan szigorú a kvalifikáció, hogy 6 ember juthat ki a paralimpiára a világranglista
alapján, vagy meg kell nyerniük a 2015-ös VB-t. Ugyanez a csapatban, 3 csapat juthat ki. A világ vezető
nemzetei, kiemelkedő sportnemzetek egyenrangúan kezelik a paralimpiára készülő versenyzők
támogatását és biztosítják azoknak a versenyzőknek a szakmai felkészülést, akiktől érmet várnak a
paralimpián. A döntéshozóknak sok mindent figyelembe kellene venni és nem lenézni a parasportot.
A londoni olimpián és paralimpián 157 magyar olimpikon volt kint és nyertünk 18 érmet, 33
paralimpikon volt és nyertünk 14 érmet. Nem akarok összehasonlításokat tenni, de valahol a helyére
kellene rakni és ki kellene mondani azt, hogy érdekes-e a paralimpiára való felkészülés vagy nem
érdekes. Sokan kiállnak a paralimpiai mozgalom és a fogyatékos sport mellett, de ha a feltételekről
beszélünk, mindenki hátralép egyet. Úgy látom, nincs biztosítva a paralimpiai játékokra a felkészülés.
Ha paralimpiai érmeseink nem tudnak eljutni minden világkupa versenyre, akkor nem fognak kijutni a
paralimpiára. Kérem, hogy ezt vizsgálják felül, mert ha az ösztöndíjban nem lesz előre lépés, akkor nem
lehet eredményt elérni.
Gömöri Zsolt
Egyéni gondok vannak az ösztöndíj mögött. Van olyan asztaliteniszezőnk, aki azért nem indult el az
országos bajnokságon, mert nem volt annyi pénze, hogy Nagykanizsáról feljöjjön. Szeretném kiemelni
és egyben gratulálunk Dávid Krisztinának, aki a világcsúcstartó lövőnk, s aki 50 ezer forinttal készült fel
úgy, hogy most a világ legjobb női lövője. Egy tisztes felkészüléssel benne van az érem és nem tudunk
adni több pénzt. Szabó Niki 3 műszakban dolgozott és úgy készült fel a paralimpiára, vagy Osváth Ricsi
szintén munka mellett készült. A sportolók szociális helyzete általában sajnos nagyon rossz, ezért is
próbáltunk az elmúlt másfél évben az ösztöndíj keret emelése ügyében tenni.
Az elmúlt ülésen azt mondtam, hogy nem döntök, nem fogom tudni aláírni, például most Dávid
Krisztina ösztöndíját vegyük le a felére ahelyett, hogy megemelnénk?
Itt az edzőknek nemcsak a sportoló technikai és taktikai képzése a feladata, kerekeszéket kell emelni
stb. Ezt kezelni kell egységesen és megfelelő hozzáállással képviselni ezt az ügyet.
dr. Deutsch Tamás
Fontosnak tartom, hogy a valóságot bemutató leíró gondolatok elhangozzanak, mert ez fontos, de
most a mai tanácskozások szempontjából a megoldáshoz ezzel nem jutunk közelebb. A következőket
javaslom: a helyzet, hogy jelen pillanatban 28 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésre MPB
számára, hogy szakmai javaslatot tegyen a MOB felé a sportolók és sport szakemberek Gerevich
ösztöndíjára. Az összeg kevés, több kellene, megoldás nem látszik. Javaslatom: 1.) 28 millió forint
felosztására vonatkozóan elfogadhatatlannak tartom, hogy MPB Elnöksége javaslatot tegyen.
Tárgyszerű szakmai álláspontként MOB-ot tájékoztatni kell, hogy nem lehet szakmai javaslatot tenni
ennek az összegnek a felosztására. Az Elnökség hozzon egy ilyen döntést. 2.) Ha nem teszünk
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semmilyen javaslatot, akkor így marad 28 millió elköltendő pénz. MOB más célra használhatja fel.
Javaslatom, hogy azt az álláspontot alakítsuk ki, hogy szakmai korrektséggel kik azok a sportolók,
sportszakemberek, akiket ösztöndíj juttatásban szeretnénk részesíteni, ebből havi, éves szinten
mennyi ösztöndíj támogatás jön össze, nemzeti edzői státuszra is tegyünk javaslatot, 7 fogyatékosok
sportja területén dolgozó edző vegyen ebben részt. Javaslatom, hogy 28 millió forint technikai jellegű
felhasználást követően, a mi szakmai javaslatunk az lenne, hogy éves szinten összesen 64 millió forint
lenne az az ösztöndíj keret, ami szerintünk már egy elfogadható keret. Szerintem a táblázat alapján
MPB kezdjen hozzá a jelenleg Gerevich ösztöndíj kerettel le nem fedett összegek finanszírozásához. Ha
ezt tartjuk jónak, akkor azt mondjuk, hogy rendben van, ami nincs lefedve, akkor azt elő fogjuk
teremteni. Ha MOB nem tudja ezt megoldani, hogy további 34 millió forint, ami bruttó kb. 50 vagy 60
millió forintos összeg időarányos részét, ameddig valamilyen megoldást nem talál MOB, MPB,
Kormányzat, addig elkezdjük finanszírozni meglévő forrásainkból, illetve ebben a helyzetben
gründolandó kormányzati és nem kormányzati forrásokból. Abból a logikából lépjünk ki, hogy
maximum addig tudunk eljutni, hogy az érzelmileg elfogadott panaszunkat meghallgatták.
Nem tudjuk ezzel végleg megoldani, s nem állítom, hogy nem egy merész vállalás és komoly
felelősséget ró az egész Elnökségre, mert nyilvánvalóan ma ennek a projektnek a megvalósítására
forrás nem áll rendelkezésre. Nem arra kérjük általában a pénzt, hanem néven nevezzük. Felelős
döntéshozó hosszú távon nem tarthatja fenn ezt az állapotot, hogy valami, amit a Gerevich
ösztöndíjból lehetne finanszírozni, azt bruttó módon kelljen egyéb forrásokból biztosítani.
dr. Ari Lajos
Nagyon furcsállom, hogy kvázi épek döntenek sérültekről és áttolják aztán a felelősséget ide. Alapjában
véve, hogy mennyi jutott a Gerevich ösztöndíjból, azt épek döntötték el és nem hiszem, hogy bele
tudják képzelni magukat a sérültek helyzetébe.
Szekeres Pali azt mondta, hogy ha van olyan jogszabály, ami nem jó, vagy félreérthető, akkor fussunk
neki még egyezetni. Azt gondolom, hogy a nemzet edzője, ahol, ha csak értelmezési dologról van szó,
ott lehetne valamit elérni.
Bartha Csaba az elnökségi ülésen azt mondta, hogy lát egy lehetőséget, s nagy várakozással ültünk és
megint nem lett belőle semmi, mert ép döntéshozók negligálták, őt is kellemetlen helyzetbe hozva.
Még egy dolog, ami elgondolkoztató, hogy ha valaki 30 ezer forintból él, annak nagyon keserves az
élete és nagyon tisztelendő, ha még az élsportban is helye van. Bár az ösztöndíj nem arra van, hogy a
jövedelmet kiegészítse. Amit Tamás mond, járható, de nagyon veszélyes most bevállalni, hogy tudunke összeszedni ekkora összeget? S megvan annak a veszélye is, hogy a döntéshozó azt mondja, ja ha
meg tudjátok oldani, akkor oldjátok meg a jövőben is. Nem az épektől akarunk elvenni, és az sem
szerencsés, ha bent hagyjuk az összeget, fel kell használni, mert zárolják és másra fogják elkölteni. Nem
tudunk jó döntést hozni és nem tudom, hogy 60 millió forintot össze tudunk-e szedni?
Beliczay Sándor
Április 10-e van és a gyerekek nem kaptak semmi juttatást. Csak a miénkről beszélek, megkérdeztem
Ricsit, hogy mondhatom-e, hogy ő tavaly 150 ezer forint ösztöndíjat kapott. Ezek alapján próbáltuk az
ő jövedelmét úgy meghatározni, hogy a Törekvésben edzői munkát csinál és heti 7 edzése van. Jelen
pillanatban mínusz 150 ezer és két év múlva itt van a paralimpia. Tamással egyetértek, én is elkezdenék
kiosztani, mert a versenyzők felélik, azt a pénzt is, ami volt. Talán félreértés volt, hogy a jogszabály nem
jó.
Én azt mondom, hogy kezdjük el ennek a szellemében felosztani az ösztöndíjat. MOB felé udvariasan
is lehet kemény levelet írni, hogy paralimpiai érmesek nulla forint az első negyedévben, ez nem járja.
Rossz volt a fogalmazás, ők ugyanolyan sportolók, mint az épek. Ugyanúgy készülnek, ugyanúgy vannak
terveik. Ha eljön a paralimpia és nem lesznek eredmények, akkor azért nem lesz ösztöndíj, mert nem
voltak eredmények. Vagy a Minisztériumban törvénymódosításra kérnénk fel az államtitkárt és
elkezdeném folyósítani ezt a pénzt.
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dr. Ari Lajos
Nagyon komoly sportolóknak tekintem őket. Arra gondoltam, hogy nehezített körülmények között.
Beliczay Sándor
Ez egy régi rossz út, ne erre hivatkozzunk.
dr. Bartha Csaba
Kellemetlen a helyzet, mert amit Szekeres Pál helyettes államtitkár úr, vagy akár elnök úr, alelnök úr is
elmondott ezzel nincs mit vitatkozni. Lehetne védeni a MOB elnökségét vagy a Gerevich ösztöndíj
felosztási rendszerét, de őszintén mondom, jogszabályt nem kell módosítani. A költségvetési
törvényben világosan 2,5 milliárd forint szerepel azon a soron, ahol az életjáradék és az ösztöndíj van.
Az életjáradéki pénz törvényi kötelezettség, ez egy jogszabály, ezzel MOB-nak dolga nincs. A gond az,
hogy tulajdonképpen 70 millió erről a sorról két év óta hiányzik. MOB közösen tett lépéseket a
Minisztérium felé, hogy ez az összeg visszakerüljön erre a sorra. Ez nem történt meg. A magyar
kormány azt mondta, hogy a 2,5 milliárd mellé adott egy sportágfejlesztési támogatást, amibe 1,6
milliárd forint került bele a kiemelt edzői programba. 4 milliárd a létesítményfejlesztésbe, több, mint
12,5 milliárd forint került be az olimpiai felkészülésbe. Igaz ez csak 32 sportágat érintett, ebből 16-ot
nagyon kiemelten és 16-ot pedig ún. felzárkóztatási alapba, de ettől még ez a helyzet nincs megoldva.
Nem szoktam a levegőbe beszélni, ha azt mondtam, hogy látok megoldást, azt nem mondtam el, azért,
mert nem fogadták el a döntéshozók azokat az érveket, amelyek alapján ezt a megoldást meg lehetett
volna hozni. Hozzáteszem, hogy 24-ről 28 millió forintra emelkedett, mi örültünk neki, és továbbra is
azt tudom mondani, hogy van megoldás, Deutsch Tamás alelnök úr által elmondottakat tisztelem, ilyet
rég hallottam, hogy valaki a saját költségvetésének egy részét felbruttósítja és elkezdi belőle kifizetni
a működés terhére, de akkor miből kap fizetést, aki itt dolgozik a Paralimpiai Bizottságon belül? Azzal
értek egyet, hogy valahogy ezt a két megoldási alternatívát keresztül kellene vinni.
Beliczay Sándor
Ha 2,5 milliárd van az ösztöndíjban, amiben az életjáradék is benne van, s mondtad, hogy hiányzik
ebből 70 millió. Akkor az vicc, hogy 2,5 milliárdnál arról beszélünk, hogy ez a közeg még kapjon 50
milliót, hát hiányozzon onnan a 2,5 milliárdból. Ez megalázó ennek az egész mozgalomnak és ki kell
mondani, hogy uraim, ez nem kell. Ki kell mondani becsületesen, mert 2,5 milliárd meg 28 millió, aki
összehasonlít, azt nem minősíteném.
dr. Bartha Csaba
A 2,5 milliárdban van 934 fő, aki Gerevich ösztöndíjat kap, mint ép sportoló és ezek a sportolók,
sportszakemberek együttesen kapnak 916 millió forintot és a131 fő kapna 28 millió forintot. Ezt kellene
összehasonlítani. Az egyiknél 80 ezer, a másiknál 20 ezer havonta.
Gömöri Zsolt
Elnézést, ha összehasonlítunk, akkor teljesen úgy hasonlítjuk össze, hogy az egészségügyi keretet is ide
kell venni, mert nekünk ebben a 131-ben benne van az egészségügy is. Így 994 van az olimpiai ösztöndíj
rendszerben, nálunk 131. Ez azért is érdekes, hogy nincs olyan, akit kivehetnénk.
dr. Bartha Csaba
Elnézést, ezt a számítást ott fejezném be, hogy egyiknél 80 ezer, a másiknál 20 ezer. Abba nem mennék
bele, mert ez az ösztöndíj megjelenik az olimpián, megjelenik a világbajnokságokon, ifjúsági olimpián
stb. De én azért jöttem ide, mert segíteni szeretnénk, nem pedig, hogy hadakozzunk, mert van olyan
megközelítés is, aki azt mondja, van Magyarországon 300 ezer sportoló és abból csak 600 kap
ösztöndíjat, a másik oldalon pedig van 300 sportoló, abból meg kap 50 vagy 60 ösztöndíjat. Az
összehasonlításokat el kell végezni, ahogy Deutsch úr a múltkor elmondta, hogy az egyik körte, a másik
alma, de mindkettő gyümölcs. Tegyünk összehasonlításokat az érmek tekintetében, de – bár magam
ellen beszélek – valóban az egyik 80 a másik pedig 20 ezerre jön ki. Senki nem mondja itt, hogy egy
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paralimpiai bajnok ugyanannyit kapjon, mint egy olimpiai bajnok, s ez egy jó érv. Sós Csabával is
beszéltem erről, aki azt mondta, hogy a para sportolók tudják ezeket és tudják az ő sportértékeiket, és
azt mondom, hogy igaza van, ahogy Önöknek is és a két megoldási alternatívából lehetne választani.
dr. Ari Lajos
Örülök, hogy megerősítetted azt, amit mondtam. Te is kellemetlen helyzetbe kerültél. Akkor újra meg
újra neki kell menni ennek a problémának. Nem látom, hogy pénzt tudunk szerezni, ami felelősséggel
elosztható. Igenis teljes értékű sportolók, nehezítve a társadalom adta körülményekkel. Ezt ne ugorjuk
át, ez volt az én mondandóm, hogy sokkal nehezebb körülmények között hozzák ugyanazt a
reklámértékű, sportértékű eredményt, amit az állam szeretne. Vigyázni kell, nehogy zárolás alá
kerüljön ez az összeg.
dr. Bartha Csaba
Nem tudom, mondjam-e, hogy higgyék el, nem tartom igazságosnak az olimpia területéről. A KajakKenu Szövetség tavaly a legeredményesebb sportág. 40 edző van benne a kiemelt edző programban.
Van Magyarországon ezen kívül még 20-30 edző, aki Gerevich ösztöndíjat kap és részt vesz ebben, a
kiemelt edzői programban, mint edző. A Kajak-Kenu Szövetségnek a Gerevich ösztödíj havi szinten 12
millió, úszóknak 10-11 millió. Higgyék el, ha sérülne ez által a kajak-kenu vagy az úszás szakmaisága,
azt mondanám, ne vegyenek el egy fillért se. Azt mondom, ha elvesznek ettől a két legnagyobbtól,
szerintem az égvilágon semmi nem sérülne. Ez a két alternatíván kívüli megoldás. Lehet, hogy nem a
két sportágat kell megvágni 1-1 millióval, hanem a 16 kiemelttől és szerintem semmi szakmaiság nem
sérül. Amikor 2012-ben Miniszterelnök Úr tartott egy rövid sajtótájékoztatót és azt mondta az Olimpiai
Bizottságnak, hogy rövid időn belül tegyék le a programot, 2020-ig, hogy a kiemelt sportágak
tekintetében kiemelt sportágfejlesztés lesz. Ez előtti beszélgetés előtt, ha azt mondta volna bárki az
olimpiai sportágaknak, hogy 20 százalékkal nő a költségvetésetek évente, akkor azt mondták volna,
hogy hol az a pénz? Van olyan sportág, ahol 500 vagy 600 százalék. Ha ebből elveszünk 10 millió
forintot, akkor azt mondják, hogy hol van az a pénz? Mindenhol megkapjuk, hogy ez egy
mostohagyermek szindróma és tulajdonképpen nem foglalkozik vele senki, de szerintem ez nem igaz,
mert nagyon sokat foglalkozunk vele. Az biztos, hogy nem jó.
Beliczay Sándor
Ehhez csatlakozom. Nem veszekedést szeretnénk, de ez nagyon aránytalan. Arról nem beszélve, hogy
most a kajak-kenu vagy az úszás adja oda a pénzt, ez egy vezetői döntés, a MOB elnöksége hozza meg
a döntést. Ott van egy nagy összeg, s abba belefér ez a pitiáner összeg, ami egyébként ennek a
közösségnek nagyon sokat jelenthet.
Weisz Róbert
Egyetértek azzal, amit mondtál, de van egy olyan probléma ebben, hogy ez nem történt meg
kommunikáció szintjén. Ha az idei keretnél szóba került volna, hogy az MPB-nél ilyen problémák
vannak, akkor a kajak-kenu biztosan figyelembe vette volna a saját keretében. Miután már jöttek ezek
a hírek, hogy problémák vannak a paralimpiai mozgalomban az ösztöndíjakkal, például a kiemelt
sportágak támogatásából a Kajak-Kenu Szövetség egy edzői támogatási rendszert is működtet, mi már
ebbe becsempésztük a parás edzőket is. Most már nehéz úgy utána futni a dolognak, hogy akik
bekerültek, akkor most holnaptól elvesszük tőled az ösztöndíjat, azért mert egy parásnak oda kell
adnunk, ennek már rossz az üzenete utólag. Ha ezt előre mindenki tudta volna, akkor figyelembe
lehetett volna venni.
dr. Bartha Csaba
Itt olyan önmérséklet van tanúsítva, ami az olimpiai oldalon nincs meg. Nem azt mondtam, hogy már
kiosztott pénzből vegyék el. Kajak-kenuban az biztos, hogy a világon mi vagyunk a legjobbak. Ha csak
az eredmények alapján osztanánk el a pénzt, akkor a kajak-kenu és az úszás elvinné a nagyobb pénzt,
de érdekes, hogy a kajak-kenuban 80 edző kap ösztöndíjat.
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Weisz Róbert
Ezen kívül még 50 edzőt támogat a sportágfejlesztési programból és el kell gondolkozni azon, hogy ez
a két sportág vajon miért a legeredményesebb sportág Magyarországon. Azért, mert ilyen előremutató
módon tudnak dolgozni, hogy a saját pénzükből támogatnak még edzőket, hogy legyen versenyző.
Gömöri Zsolt
Volt olyan szövetség, ahol betették az ösztöndíjba a sportolót, például a Triatlonnál és Fábián László
sportigazgató úr írt levelet, hogy nem lehet betenni a fogyatékos sportolót, de erre nincs jogszabáji
háttér. Ezt a problémát kezelni kell. Szimpatikus Deutsch Tamás javaslata, hogy toljunk be ebbe pénzt.
Volt erre lehetőség a Wesselényi idején, de most már erre sincs mód. 5 hónapra elegendő ez az
ösztöndíj keret, ami van, de nincs utána nemzetközi versenyeztetés. Ha a szakmai programokat toljuk
háttérbe, ez sem megoldás.
Beliczay Sándor
Soha a magyar sportban ennyi pénz nem volt és itt rágjuk a gittet 50 millió forintért, ez megalázó.
dr. Kokas Péter
Világosan megmutatkozott, hogy döntéshozó nyilvánvalóan nem részletezte, hogy mennyi menjen
erre meg arra. Elérkezik a pénz arra a szintre, ahol a pénz elosztása történik. Én ezt a szintet próbálnám
meggyőzni arról, hogy MPB-nek mindegy, hogy hogyan, de ezt meg kell oldani, mert ennyi pénzből
nem lehet felkészülni. Véleményem szerint annyit lehet csinálni, amíg nem oldódik ez meg, hogy
megnézi azokat a támogatókat, akik esetleg még segíteni tudnak.
Gömöri Zsolt
London után a támogatókkal beszéltünk. Nagyon nehéz egy olyan nem támogatott környezetben,
amikor a TAO-nak elszívó hatása van, a támogatókat ezen a szinten megtartani. Most még tovább lépni,
ekkor komolytalanná válunk. Nem hiszem, hogy innen 60 milliót még tudnánk kapni. MPB
működéséhez több pénz kellene. Most már 22 sportággal foglalkozunk, miden sérülés specifikum
megjelenik nálunk. Olyan nemzetközi és hazai feladatok vannak, ami nagy terhet ró ránk, ugyanakkor
MOB 17 millióra húzta le a 41 milliós működési költségünket. A hiányzó összeget össze kell rakni. Most
mi utaltuk át az INAS tagsági díjat, mert nem fizették ki és az összes értelmi fogyatékos sportoló
felfüggesztésre került.
Aranyosi Péter
Ezek a támogatások a MOB-on keresztül jönnek, s ez korábban nem így volt. Úgy érzem, hogy korábbi
években voltak tárgyalások a MOB-bal, de nem sikerült egyezségre jutni. A röplabda 2,4 milliárdot
kapott 2020-ig, és megduplázta ezt az összeget.
Gömöri Zsolt
A Sporttörvény szerint egy köztestület van, ezért rajtuk keresztül kapjuk a támogatást. Jelen
pillanatban MOB mulasztásos törvénysértéssel működik. Benne van a törvényben, hogy feladata a
magyar paralimpiai mozgalom fejlesztése. Kértek tőlem egy anyagot Rióra, de nem fogom megcsinálni,
mert jót nem mondhatok, rosszat meg minek? Tavaly nagyon éles harc volt, hogy a 70 millió
versenysportnál ne legyen elvonva. Augusztusban szembesültünk 54 millió elvonással. Ösztöndíjnál
Deutsch Tamás az összes lehetőséget megragadva küzdött és mégis itt tartunk. Jelen pillanatban a
MOB-nál nem a fejlesztése, hanem a leépítése folyik a fogyatékkal élők sportjának. Ez nem történt
volna meg, ha van egy párbeszéd. Már nem lehet elvonni, mert magunkra haragítunk mindenkit.
Nekünk az elosztó ernyőszervezettel kell szót értenünk.
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Dávid Krisztina
Elvileg van egy olyan intézmény, amely az esélyegyenlőtlenségi dolgokat hivatott megszüntetni.
Gondolt-e MPB arra, hogy legalább állásfoglalást kérjen a támogatás elosztását illetően, illetve
magának a sportolónak van-e arra lehetősége, hogy ő maga kérje?
Gömöri Zsolt
Többször felmerült már gondolatként az Egyenlő Bánásmód Hatóság állásfoglalása, ami kötelező
érvényű döntés. Balog Zoltán miniszter úrral beszéltem, mert a Minisztériumhoz tartozik, Miniszter Úr
nyitott, rendkívül kíváncsi az ő döntésükre, az ő munkáját is segítené, ha lenne egy ilyen állásfoglalás.
Először szerettük volna a MOB vezetőségével ezt kezelni, de ha nincs megoldás és úgy dönt a testület,
hogy lépjünk ebbe az irányba, akkor azt fogjuk tenni.
Dávid Krisztina
Akkor, ha az MPB, vagy akkor, ha a sportoló indítaná? Az MPB hozzájárulása nélkül is megteheti?
Gömöri Zsolt
Abszolút lehetőség.
dr. Deutsch Tamás
3-4 döntési lehetőség van. Egyik, hogy a ma rendelkezésre álló 28 millió forintos keret felosztására
tegyünk javaslatot. A másik, hogy nem teszünk javaslatot és a dolog így marad, azt mondjuk, csak akkor
tudunk dönteni, ha értelmesen megközelíti a szakmailag minimálisan vállalható szintet, ami évi 60-70
millió forint, ha beleszámolom a nemzeti edzőknek a 900 ezer forintját. Ha ehhez tartjuk magunkat,
akkor a pénzügyi logika maradvány értelmében év vége felé MOB Gerevich ösztöndíj keretben lévő fel
nem használt összeget, akkor az MPB vagy más fogyatékos sport célra használja fel. A harmadik a
másodikból fakad, ez a javaslatunk és ennek végrehajtását kezdjük el, de úgy, hogy ehhez megtartjuk
a MOB 28 millió forintot, azt igénybe vesszük, a többit pedig megpróbáljuk saját erőből előteremteni.
A negyedik, hogy alszunk rá egyet. Még egyeztetünk és körüljárjuk. Én a harmadik változatot javaslom.
Gömöri Zsolt
Döntsünk, hogy legyen határozat, tegyünk a MOB részére javaslatot.
dr. Ari Lajos
Adjunk még két hetet magunknak, próbáljunk ezzel a háttérrel és megerősítéssel nekimenni a
problémának. Utána pedig határozatot kell hozni és ez a két hét elegendő kell, legyen arra, hogy
próbáljuk meg megnézni, hogy reálisan van-e lehetőségünk, nem veszélyeztetjük-e MPB működését és
az év vége előtti versenyeket, vagyis mennyi pénzt tudunk összekalapolni. Ezzel megoldjuk a problémát
mostanra, de a probléma jövőre is elő fog jönni.
Gömöri Zsolt
Javaslatom, hogy változatlanul a kiosztásra került javaslatot terjesszük be a MOB-hoz úgy, hogy ez 5
hónapra elegendő, május végéig. Addig megpróbáljuk megtalálni azokat a plusz forrásokat, amivel
próbáljuk megoldani ezt a kérdést.
dr. Deutsch Tamás
Egyetértve a határozattal javaslatom, hogy azt mondanánk, itt a javaslatom, s ez 64 millió forint
felosztásra vonatkozik. Arra döntsünk, ha erre vonatkozólag a MOB-nak az az álláspontja, hogy csak
28, érdemben a rendelkezésre álló keretet nem bővíti, akkor ennek a 64 millió forintos ösztöndíj
támogatásnak a finanszírozását MOB forrásból és saját forrásból fogjuk az év során megoldani. Ez
innentől kezdve már pénzügytechnikai kérdés. Tehát a javaslat 64, s ha a 64-re nem mond igent a MOB
elnöksége, akkor a 64 finanszírozását a 28 felhasználásával MPB a saját erejéből oldja meg.
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dr. Ari Lajos
Akkor ez fedezet nélküli kötelezettségvállalás.
dr. Deutsch Tamás
Mennyi MPB költségvetése? 200 milliós költségvetésből az év elején nem gondolnám, hogy fedezet
nélküli kötelezettségvállalás lenne.
Gömöri Zsolt
A sportszakmai támogatásnak csak 30 százaléka mehet működésre. Ez bérjellegű kifizetés, ami
bonyolítaná az életünket és vannak olyan sorok, amiből ez nem mehet.
Időközben az Elnökség szavazatképessé vált.
34/20140410/EH. sz. határozat
Az Elnökség 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással (dr. Ari Lajos) úgy döntött, hogy a Gerevich
ösztöndíj felosztásra a 2013. év végén megállapított javaslatot terjeszti elő néhány aktualizáló
módosítással a MOB részére úgy, hogy jelezzük azt, hogy ez az összeg 5 hónapra, azaz májusig
elegendő, ezért kérni kell a keret MOB általi bővítését. Amennyiben a MOB elnöksége ezt elutasítja,
MPB-nek kell megoldani saját forrásból a hiányzó összeg előteremtését.
dr. Égeni Attila
Még lehet kiegészítő javaslatot tenni erre? A második része, honnan teremtjük elő a pénzt? Már van
egy felosztott költségvetésünk.
dr. Deutsch Tamás
Költségvetés akkor lesz, ha a Közgyűlés megtárgyalja, illetve a végső döntést a közgyűlés mondja ki.
Első negyedév elment, legalább az első negyedévet kapják meg.
dr. Égeni Attila
Akkor készüljön egy B terv, ami a jelenlegi források mellett is megvalósítható.
dr. Deutsch Tamás
Akkor viszont azt mondhatjuk, hogy a Gerevich ösztöndíj problémáját megoldottuk, de mostantól van
egy 30 milliós működési problémánk.
dr. Ari Lajos
Már 60 millió lesz.
Gömöri Zsolt
Jelen pillanatban nem látom a fedezetét, de hiszek abban, hogy tudunk jó ügyet hatékonyan képviselni.
Lehet, hogy sportágfejlesztési pénzek területén tudunk tehermentesíteni. Ettől függetlenül úgy
gondolom, hogy a Minisztériumnál is már jelezték, hogy bevonnak bennünket a sportágfejlesztésbe.
Nagyobb lesz a nyomás, hogy a helyzetet kezeljük.
dr. Égeni Attila
Pénzügyileg csak a számok alapján tudsz dönteni. Érzelmileg tudok vele azonosulni, de kicsit
hazardírozásnak érzem.
dr. Kaszó Klára
Széttárjuk a kezünket és azt mondjuk, ennyi volt.
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dr. Égeni Attila
De azért mi leszünk felelősek, mert a válogatott nem tudott kiutazni, vagy nem tudunk fizetni.
Gömöri Zsolt
Van benne mozgástér, a sportágfejlesztés, júniustól megnyílik az újratárgyalás.
dr. Deutsch Tamás
Akkor legyen úgy, hogy azt a pénzügyi tervet, ami alapján az MPB, ha a 28 milliós keret nem bővül, ezt
a 60 milliós kifizetést meg tudja oldani, ezt a pénzügyi tervet a költségvetés elfogadásával együtt a
közgyűlésnek kell meghatároznia.
35/20140410/EH. sz. határozat
Az előző határozatot az Elnökség 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással (dr. Ari Lajos) kibővíti azzal,
hogy amennyiben a 28 milliós keret nem bővül, akkor azt a pénzügyi tervet, ami alapján az MPB ezt
a 60 milliós kifizetést meg tudja oldani, a költségvetés elfogadásával együtt a közgyűlésnek kell
meghatároznia.
Gömöri Zsolt
Javasolja, hogy Elnökség döntsön arról, hogy felhatalmazza az elnököt, hogy kezdeményezze a MOBnál a Gerevich Szabályzat újragondolását és kérjük, hogy a Kollégiumban fogyatékos sportot képviselő
szakember legyen benn. Jelen pillanatban 3 fő van.
dr. Bartha Csaba
Messzemenően támogatom a javaslatot, sőt a múlt szakmai kollégiumon a felvetésem jegyzőkönyvbe
is került, hogy a kiemelt edzőprogram szabályzatának az objektivitása jó. Javaslom, hogy Gerevich
Ösztöndíj Szabályzatot alakítsák át és erre jöjjön létre olyan munkacsoport, aki ezt a munkát elvégzi.
Legyen a MOB Irodából, olimpiai sportág területéről és paralimpiai részből is akár több ember, aki részt
vesz a teljes szabályzat átalakításában. Nem azt tartom fontosnak, hogy a Szakmai Kollégiumban ki ül,
hanem azt is támogatom, hogy üljön egy olyan ember, aki a fogyatékos sportolókat a szakmai
kollégiumon belül is tudja képviselni, hozzáteszem, a kollégium csak javaslatot tesz, a MOB elnökség
dönt. Igazából a szabályzatot kellene átalakítani úgy, hogy az megfeleljen a mai kor követelményeinek.
A megoldás, hogy meghatározott eredményhez meghatározott pénzt kell rendelni. Minél inkább
objektívvé kell tenni.
dr. Kokas Péter
Reálisnak tűnik, de ma is van egy szabályzat és ehhez lehetne hozzárendelni, hogy még azt is meg tudja
ajánlani a szövetség a díjazásban, hogy mennyivel arányosítja.
dr. Bartha Csaba
Az nem jó, mert például van egy judós, aki kijutott az olimpiára és ott VII. helyezést ért el, majd a
következő évben nem volt olyan jó VB eredménye és ezért nem kap ösztöndíjat. Majd egy másik
sportágban a legjobb eredmény az, hogy egy európai ranglistán 160. helyen van és kap 86 ezer forintot.
Ilyen jelen pillanatban a Gerevich ösztöndíj szabályzat, ezért a szabályzat rendszerét kell átalakítani.
Azért van kevés pénz, mert az elosztási rendszer nem jó. Azért kellene a munkacsoport, amibe
bevonjuk az ehhez értő szakembereket, mert csak akkor lehet jó.
Weisz Róbert
A teljes objektív mércék alapján való felosztási rendszerbe mindig belebuktunk. Kell egy objektív
rendszert felépíteni, amely alapján különböző kategóriákba besorolódik a versenyző vagy az edző, de
kell egy szubjektív keretet hagyni a rendszerben, amivel a szövetségi kapitány rendelkezhet.
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dr. Bartha Csaba
Igazad van, pl. Mocsai Lajos, aki 4. lett a férfi csapattal, ami akkora eredmény, hogy mindenki elfogadta,
hogy az első kategóriába kerüljön, holott a 4. hely a második kategóriára ad lehetőséget.
Igen, legyen mozgástér, nem erről van szó.
Weisz Robi
Nem feltétlenül erre gondoltam, hanem arra, hogy van egy olyan tehetséges versenyző, aki még nem
tudott odaérni, de látja a szövetségi kapitány.
Gömöri Zsolt
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja György Évát.
36/20140410/EH. sz. határozat
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek György Évát.
Gömöri Zsolt
Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkéri és javasolja dr. Ari Lajost és dr. Kokas Pétert.
37/201404010/EH. sz. határozat
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőinek dr. Ari Lajost és dr.
Kokas Pétert.
Gömöri Zsolt
További hozzászólás híján az ülést bezárja.

kmf.

Gömöri Zsolt
levezető elnök

dr. Ari Lajos
jegyzőkönyv hitelesítő

György Éva
jegyzőkönyvvezető

Tanúk:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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dr. Kokas Péter
jegyzőkönyv hitelesítő

