„Sportnemzet vagyunk”

Interjú Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkárral

“We are a sports nation”

Interview with Dr Tünde Szabó, Minister of State for Sport

PP Idén négy világbajnokságnak is otthont ad hazánk, sportpolitikai és sportdiplomáciai szemszögből hogyan értékeli ezek jelentőségét?
– A nemzetközi sportesemények szervezése
kiemelt területe a sportpolitikának. A sportszakma támogatása és fejlesztése elsődleges
feladatunk. Mára elmondható, hogy országszerte a legtöbb sportlétesítményünk olyan
állapotban van, hogy bármilyen nemzetközi
eseménynek otthont tud adni. Nagyon szerencsések vagyunk, mivel idén a 2020-as tokiói
olimpiát megelőző évben tartunk, így a kvalifikáció miatt kiemelt fókuszba kerülnek a versenyek, és minden nemzet eljön, hogy képviseltesse magát. Magyarországnak megtiszteltetés, hogy idén az asztalitenisz-, a vívó-, a kajakkenu-, és az öttusa-világbajnokság házigazdája
is lehet. Az egyes sportágak szakszövetségei
azon vannak, hogy elhozzák hazánkba rangos
sporteseményeiket. Idén több mint 130 kérelem érkezett a Sportállamtitkárságra nemzetközi sportesemények – világbajnokságok, Európa-bajnokságok és világkupák – megrendezésére, felnőtt- és utánpótláskorúak egyaránt,
az adott sportág legnagyobb eseményeit lefedve. Egész évben rengeteg fontos sportrendezvényt szervezünk a négy nagy olimpiai kvalifikációs világbajnokságon kívül is, ilyen példá-

ul a junior tornász-világbajnokság, a masters
evezős-világbajnokság, vagy a női jégkorongvilágbajnokság. Így nemcsak ennek a négy
világbajnokságnak örülhetünk, hanem azt
mondhatjuk, igazi sportnemzet vagyunk.
PP Budapest nyerte el 2019-re az „Európa
Sportfővárosa” címet. A program részeként az év 365 napján minden napra jut
legalább egy sportrendezvény. Ön szerint
milyen utóhatása lesz az eseménysorozatnak?
– Az, hogy Budapest elnyerte az „Európa
Sportfővárosa” címet, óriási elismerés és rang,
amivel élnünk is kell, és megmutatni, hogy méltán vagyunk a birtokosai. Ez egy fantasztikus
lehetőség! A fővárosi önkormányzattal szoros
együttműködésben dolgozunk a programon.
Azáltal, hogy Budapest fővárosként most a sportosságát hangsúlyozza, a megyei jogú városoknak is példát mutat, és ezt követik a kisebb városok, települések is. Ennek köszönhetően
nemcsak, hogy „sportfővárossá”, de „sportországgá” is válunk. Azt gondolom, ha már egy
kicsit is hozzájárulunk az eseménysorozattal
ahhoz, hogy beépítsük a sportot az emberek
mindennapi életébe, és ők emiatt egészségesebbekké, boldogabbakká válnak, akkor már teljesítettük a küldetésünket.

PP Hungary hosts four world championships this year. How do you assess
the importance of these from a sports
policy and diplomatic point of view?
– Organising international sports events
is a key element of sports policy. It is our priority to support and develop the world of
sports. Today we can say that the majority of
our sports facilities throughout the country
are in a condition enabling us to hold any
international events. We are extremely lucky
as now we are only a year ahead of the 2020
Tokyo Olympic Games, thus qualification
brings all competitions into the spotlight,
every nation comes to be represented. Hungary is honoured to host the world championship of the following branches this year: table
tennis, fencing, kayak-canoe and pentathlon.
The professional federations of each branch
strive to bring their prestigious sports events
to Hungary. This year we have received more
than 130 requests here at the Ministry of
State for Sport to host international sports
events – world championships, European
championships and world cups – in the age
groups of both adults and youth, covering the
major events of the given branch. We organise a great number of important events
throughout the year beyond the four large
Olympic Qualification World Championships. For instance, we host the junior gymnastics world championship, the masters
rowing world championship and the women's
hockey world championship. Consequently,
we are not only home to these four world
championships this year, but can rather say:
“we are a true sports nation”.
PP Budapest was awarded with the title
“European Capital of Sport” for 2019.
Under the programme, on average at
least one sports event is held per day
during the whole year. According to
your expectations, what will be the subsequent effects of this series of events?
– The fact that Budapest won the title
“European Capital of Sport” is a great recognition and title which we must exploit by
also presenting we truly deserved it. It is a
   DIPLOMATA | 19

PP A sport nemzetstratégiai ágazattá vált.
Mely területeket emelné ki, amelyekre
befolyással bír?
– A sport 2010-ben vált nemzetstratégiai
ágazattá, és azóta olyan szintű sportfejlesztések
valósultak meg, amire még nem volt példa Magyarországon. Azt vallom, hogy az egészségfejlesztésben- és megőrzésben a sport a legfontosabb
eszközünk. A célunkat, hogy mindenki sportoljon, az Alkotmányban is rögzítettük. Mindezek
mellett fel kell vennünk a lépést a technika, a
média és az internet adta lehetőségekkel is, amelyek persze helyesen kezelve nagyon hasznosak
tudnak lenni, ugyanakkor vigyázni kell arra,
hogy ne szigetelődjenek el a fiatalok. Ha visszagondolok az én gyermekkoromra, napi két edzés
mellett is kint voltunk a szabad levegőn, a parkban, a sportpályákon és mozogtunk. A sport
közösségteremtő erő, a legjobb hobbi, összehozza
az embereket, nem különböztet meg, és nem
ismer határokat, itt mindenki egyenlő. Folyamatos építkezésben, fejlesztésben vagyunk. Nagyon örülünk neki, hogy a hazai rendezésű
eseményeken népszerűsíthetjük a sportágainkat,
segíthetjük a sportolóinkat, és még többen tudnak elindulni egy itthon rendezett eseményen.
Ezáltal a sporttechnológia is fejlődik, hiszen a
legjobb berendezéseket, eszközöket vásároljuk
meg, amelyek természetesen utána itt maradnak
nekünk a közösség használatára. A sport minden
területre pozitív hatással bír: a szociális részre és
a gazdaságélénkítésre is. Az utóbbi években nagyon fellendült a sportturizmus, amelynek számos előnyét élvezzük, és lehetőségünk adódik a
hazánkba érkező sportszerető közönségnek
megmutatni városainkat, településeinket és természeti szépségeinket. Amikor nemzetközi
sporteseményt szervezünk, nagyon felkészülteknek kell lennünk, és 100 százalékos szolgáltatást
nyújtanunk nemcsak a sportolóknak, hanem a
stábjuknak is, és mindenkinek, az egész sportszerető közönségnek. A Külgazdasági és Külügyminisztérium statisztikái jól láthatóan kimutatják, hogy a nálunk járt sportolók, sportszakemberek később turistaként visszajönnek a
családjukkal, a barátaikkal, szájról szájra terjed
Magyarország neve, és viszik a jó hírünket a
nagyvilágban mindenhol. A diplomácia szintén
nagyon fontos szegmens. Magyarország felismerte azt, hogy a sportban milyen sok érték és
lehetőség rejlik. A sportigazgatásunk és sporttámogatási rendszerünk nemzetközi szinten is
példaértékűnek mutatkozik. Gyakran érkeznek
hozzám különböző országokból diplomaták,
nagykövetek, sportminiszterek, államtitkárok,
akik szeretnék tudni a titkát, hogy ez a kis ország, hogyan tudja fenntartani évtizedeken, sőt
évszázadokon át a kiemelkedő sporteredményeit, mindig az elsők közt maradva. A külföldi
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fantastic opportunity! We work on the programme with the Municipality of Budapest
in close cooperation. By emphasising the
“sportiness” as the capital, Budapest also
shows an example to cities with county authority, also followed by minor towns, settlements. As a result, we not only became a
“capital of sport”, but a “country of sport”, as
well. I believe that if we are able to bring sport
into the people’s everyday life and thus make
them healthier and happier with this series of
events, then we have already succeeded in our
mission.
PP Sport is now regarded as of strategic
national interest. Which field would
you highlight you have influence on?
– Sport was classified as of strategic national interest in 2010, and developments
carried out in the world of sport have taken
place ever since that are unprecedented in
Hungary. My philosophy is that sport is our
most important tool in improving and preventing health. Our goal is to make everybody
do sports, also laid down in the Constitution.
In addition, we had to catch up with the possibilities offered by the technology, the media
and the Internet which, if smartly used, can
be very useful. However, we need to pay attention to avoid the isolation of the youth. If
I recall my own childhood, we were outdoors
in the fresh air, moving in the park, sports
courts, even with daily two trainings behind
my back. Sport has a community building
power, the best hobby that brings people together, makes no different between them,
know no boundaries. Everyone is equal. We
are in the period of permanent building, development. We are very happy to promote our
sports, support our sportspersons at events
hosted here in Hungary. We gladly see the
growing number of them competing in our
country. All this also brings along the development of sports technology, since we purchase
the best equipment, instruments which, of
course, later remain with us, made available
for use by the community. Sport has a positive
impact in all aspects, including its social implications and effects on stimulating the
economy. In recent years, sports tourism boosted which is a highly beneficial development,
providing us the opportunity to show our
cities, settlements and natural sights to the
sport-loving people who come to Hungary.
When we organise an international sports
event, we have be very prepared, provide
100% level of services not only to the sportsperson, but also to their staff and everyone
in general, the whole sport-loving commu-

nity. The statistics of the Ministry of Foreign
affairs and Trade clearly show that the sportspersons, professionals who visited our country later also return as tourists with their
families, friends, Hungary is promoted by
word of mouth, our reputation is spread all
over the world. Diplomacy is a very important
segment, as well. Hungary has realised the
great values and opportunities that lie in
sport. Our sports administration and sports
support system are exemplary on the international level, too. I often receive diplomats,
ambassadors, sports ministers, ministers of
state from various countries who wish to
know the secret how such a small country like
Hungary can maintain its outstanding sports
successes for decades or even centuries, always
keeping its place among the best performers.
We can talk about any topic with foreign
professionals, sport always comes up. It is a
common language for everyone. Further, I
would highlight education as a professional
field. Our P.E. teachers are fantastic professionals, trainings for professional coaches
were relaunched, and there are many other
options available to those who wish to specialise in the field of sport. I could also mention the launch of the sports journalism and
sports facility management university programmes, or my own field, the sports law.
Moreover, we can welcome a growing number
of foreign students among those attending
our education institutions who are interested
in the Hungarian sport.
PP What is the schedule for the future
developments of training swimming
pools and gym halls?
– When we had introduced everyday P.E.
classes, the decision was followed by infrastructural developments, too. Under the National Public Education Infrastructure Programme (TTT), training swimming pools
were built in 25 and later 26 further settlements in the first and second phase, respectively. In addition, new schools and 47 gym
halls were erected, as well. Our goal was to
create the chance for everyone to go swimming throughout the country, in every single
district. The standard six-lane, 25 metre pools
can be used even for competitions, and are
developed by taking account of the local conditions. The 10x6 metre heated training
swimming pools with 81 centimetre water
depth offer a joyful way to learn to swim.
These training pools supply sporting kids,
sports professionals, but are also open to the
public, families and even senior citizens can
use them, as well. The third phase of the pro-

szakemberekkel bármilyen területre is tévedünk,
a sport mindig előkerül, mert a sport egy közös
nyelv. Kiemelném továbbá az oktatást is, mint
szakterületet. A testnevelő tanáraink fantasztikus szakemberek, újból beindultak a szakedzői
képzések, és még számos módon specializálódhatnak, akik a sport területén szeretnének dolgozni. Említhetném az egyetemi szintű sportújságíró, vagy a sportlétesítmény-menedzsment
szak elindítását, vagy éppen a saját területemet,
a sportjog szakágat. És egyre több külföldi diákot is köszönthetünk a hallgatók között, akik
érdeklődnek a magyar sport iránt.
PP Milyen ütemezésben folytatódnak a
tanuszoda- és tornaterem-fejlesztések?
– Amikor a mindennapos testnevelést bevezettük, a döntés maga után vonta az infrastrukturális fejlesztéseket is. A Nemzeti Köznevelési
Infrastruktúra Program (TTT) első ütemében
25, a másodikban 26 településen létesült tanuszoda, továbbá új iskolák és 47 tornaterem is
épült. Az volt a célunk, hogy ne legyen az országban olyan járás, ahol ne lenne vízfelület az
úszásra. A szabványméreteknek megfelelő hatpályás, 25 méteres medencék akár a versenyszerű úszásra is alkalmasak és a helyi sajátosságok
alapján kerülnek kialakításra. A 10×6 méteres,
81 centiméter mélységű, meleg vizes tanuszogramme is currently being developed. Beyond
this, we see a number of other great initiatives
throughout the country. Every generation
should realise the possibilities offered by
sport. The sports programme “I believe in
you” launched two years ago wishes to achieve
this. It was designed to support clubs which
move local communities. Under another programme “Open Doors”, the municipalities
open their sports facilities and make the services available to the public free of charge.
Sports developments and their beneficial effects reach all families somehow, both directly and indirectly.
PP As a minister of state you must be
present at numerous sports events in the
future. Which are those events, competitions you particularly expect as a private person, and maybe even plan to
attend?
– That is true, I have an official invitation
for almost every day. I will attend all the international events, and will represent Hungary as a member of the Government. However, I will be also present as a sports-minded
person, a fan. I used to be a swimmer, but I
am interested in other sports, I like to be there
at the contests. Since I was a sportswoman

dákban örömmel meg lehet tanulni úszni. A
tanuszodák kiszolgálják a sportoló gyermekeket,
a sportszakembereket, és nyitottak a lakosság
részére is, a családok és akár az idősebb korosztály is igénybe tudja venni őket. Most tervezzük
a program harmadik ütemét. Ezen felül országszerte még számos nagyszerű kezdeményezésnek
lehetünk tanúi. Minden generációnak fel kell
ismernie a sportban rejlő lehetőségeket. A két
évvel ezelőtt indult „Hiszek benned” sportprogram pont erre irányul, amelynek köszönhetően
olyan klubok kapnak támogatást, akik megmozgatják a helyi lakosságot. A „tártkapus” program
keretében pedig az önkormányzatok ingyenesen
nyitják meg sportlétesítményeiket és azok szolgáltatásait a nagyközönség számára. A sportfejlesztések és azok jótékony hatásai közvetlenül és
közvetetten is minden családot érintenek valamilyen formában.
PP Hivatalból bizonyára sok sporteseményen fog részt venni, melyek azok a rendezvények, versenyek, amelyeket magánemberként is kifejezetten vár és akár elmegy szurkolni?
– Igen, szinte minden napra jut egy hivatalos
meghívás. A nemzetközi események mindegyikén ott leszek, és képviselem Magyarországot
a Kormány tagjaként. Ugyanakkor sportbarátand also had the chance to direct a professional federation, I know all segments of
sport. Sometimes I got the question whether
it was easier to get on as a sportsperson or a
sports official. Both sides have
their own characteristics, challenges, and you have to do your
best in every position. If someone
loves what he or she is doing,
then everything is possible.
When I am at a sports event, I
express my support to the sportspersons like everyone else from
the audience. And I congratulate
to them, because they work really hard. I am also often asked
about my expectations from a
sports event. I answer that I
never set any against the sportspersons, since they do everything possible to achieve their
goals. And I am fully satisfied if
they achieve the goals they set for
themselves. I usually watch our
Hungarian sportspersons when
they compete abroad, too. I am
sure it means a lot to them when
Hungarian fans are present. I
think this is something every

ként, szurkolóként is jelen vagyok. Úszó voltam, de minden más sportág érdekel és szeretek
ott lenni a versenyeken. Mivel voltam sportoló
és korábban vezethettem sportági szakszövetséget is, minden szegmensét ismerem a sportnak. Meg szokták kérdezni, hogy sportolóként
volt-e könnyebb, vagy sportvezetőként. Mindegyik oldalnak megvannak a maga sajátosságai
és a kihívásai, és ugyanúgy helyt kell állni. Ha
valaki szereti azt, amit csinál, akkor viszont
minden lehetséges. Amikor ott vagyok egy
sporteseményen, én ugyanúgy szurkolok a
sportolóknak, mint a közönség. És gratulálok
nekik, mert nagyon komoly munkát végeznek.
Azt is szokták kérdezni, hogy mit vagy milyen
eredményeket várok el egy sporteseménytől, és
erre az a válaszom, hogy soha nem szoktam
elvárásokat tenni a sportolóknak, hiszen ők
mindent megtesznek azért, hogy a céljaikat
elérjék. Nekem pedig bőven elég az, ha megvalósítják a saját kitűzött céljaikat. Meg szoktam nézni a magyar sportolóinkat külföldön
is. Biztos vagyok benne, hogy sokat jelent, ha
ott vannak a magyar szurkolók. Szerintem ez
minden sportoló álma. A Kormány tagjaként
pedig az a feladatunk, hogy minden hátteret
biztosítsunk a jó teljesítményhez és a céljaik
eléréséhez.
Végh Nóra Judit
sportsperson dreams of. As a member of the
Government, we are responsible for ensuring
a comprehensive background for good performance and the achievement of their goals.
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