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B E S Z Á M O L Ó 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2016. március 24-én tartandó ülésére 
 
 
 
Tárgy: Képviselői interpelláció és az arra adott válasz a 2017-es vizes vb-vel 
kapcsolatban 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Király József képviselő úr – a jelen beszámoló mellékletét képező – a 2017-es vizes vb 
promóciós kisfilmjének elkészítése és finanszírozása ügyében interpellációt juttatott el 
hozzám 2016. március 16. napján, melyről az alábbiak szerint tájékoztatom a Közgyűlést. 
 
A magyar úszósport eddig soha nem látott lehetőséget kapott azzal, hogy 2017-ben 
Magyarország ad otthont a 17. úszó, vízilabda, műugró, szinkronúszó és nyíltvízi 
világbajnokságnak.  Az esemény nemcsak a magyar úszás, de Magyarország nagy ünnepe is 
lesz.  A  világbajnokság szervezői - a Magyar Úszó Szövetség és később a VB Szervező 
Bizottsága - partneri együttműködést ajánlottak Kecskemét városának is.   
 
A megtisztelő megkeresés egyedülálló lehetőséget hordozott Kecskemét marketingértékének 
növelése, valamint a város idegenforgalmának és a helyi szolgáltató szektor erősítése 
szempontjából. A tervezett együttműködés emellett jól illeszkedett a város úszósportjának 
fejlesztéséről alkotott elképzelésekhez, melyek célja, hogy Kecskemét az uszodai sportágak és 
mindenekelőtt az úszósport hazai utánpótlásának országosan meghatározó helyszínévé váljon. 
Mindez reális célkitűzés egy olyan város esetében, ahol az elérhető sportágak közül 
népszerűségét és létszámát tekintve is kiemelkedő helyet foglal el az úszás. Ezt bizonyítja, 
hogy a Kecskeméti Sportiskola úszószakosztályában jelenleg hat edző irányításával 140, a 
Bácsvíz-Kecskeméti Vízmű Sport Club színeiben 30 versenyszerűen sportoló utánpótláskorú 
gyermek tevékenykedik és további 1500 fő vesz részt az évente szervezett úszásoktatásban. 
 
Az előkészítő tárgyalások eredményeként városunk vállalta a 2017-es úszó-világbajnokságot 
népszerűsítő 30 mp-es kisfilm készítésének költségeit. Ezt követően önkormányzatunk a 
produkció létrehozását koordináló Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. részére 55.647.000,- 
Ft támogatást nyújtott a film elkészítéséhez 2016. január 15-i elszámolási határidővel.  
 
A filmkészítési költségek magukba foglalták – többek között – a stáb, a szereplők, a forgatás, 
a szállítás, a képtechnika, a világítás, a nyersanyagok, a hangosítás és az utómunka kiadásait.  
A filmen számos rangos magyar és külföldi filmkészítő, közel 50 szakember, operatőr, vágó, 
és kaszkadőr dolgozott. A budapesti forgatás alkalmával speciális kamerákat, lámpákat, 



illetőleg a légi felvételek elkészítéséhez drónt vettek igénybe. A produkció létrejöttében a 
Kecskeméti Televízió munkatársain kívül az ARGUS Film and Art Kft. alvállalkozóként vett 
részt.   
 
Az elkészítés körülményeit illetően figyelmet érdemel az időtényező, mely rendkívül feszített 
munkatempóra kényszerítette a produkcióért felelős Kecskeméti Televízió munkatársait. 
Ennek oka, hogy a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) elvárásai szerint az elkészült 
kisfilmet már a július végi kazanyi világbajnokságon be kellett mutatni. Így elmondható, hogy 
a kreatív ötlet kidolgozásától az utómunkák befejezéséig mindössze néhány hét állt 
rendelkezésre, amely szélsőségesen rövid idő egy nemzetközi színvonalú kisfilm 
elkészítésére, s azt a sportolók időbeosztása még tovább nehezítette.   
 
A produkció minden nehézség ellenére határidőre elkészült, mi több világszínvonalú lett. 
Az elkészítési folyamat során a kisfilmmel összefüggő szakmai és pénzügyi vonatkozású 
döntéseket a Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetője hozta meg. Egy gazdasági 
társaság vezetőjeként ezt természetesen megtehette, így önálló döntéshozatalának a 
nyilvánvaló szakmai indokoltság mellett a jogi feltételei is adottak voltak. Döntési szabadsága 
értelemszerűen kiterjedt a produkció létrehozásában közreműködő szerződéses partner 
kiválasztására is.  
 
A Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.-nek emellett egyértelmű gazdasági érdeke 
fűződött a kisfilm elkészítéséhez, amelyet referenciaértékére figyelemmel hosszú távú 
befektetésként kezelt. Ennek természetesen előfeltételét képezte volna egy pozitív 
reklám, amely egy alvállalkozó helyett a produkcióért felelős vállalkozás oldalán hagyja 
a sikereket.  
 
A Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. az önkormányzat által nyújtott támogatás teljes 
összegével, számlákkal igazoltan – pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtása mellett – 
határidőben elszámolt. Az elszámolás szakmai és pénzügyi megfelelőségének ténye 
önmagában igazolja, hogy a promóciós film elkészítésére szánt közpénz ellenőrizhetően és 
átláthatóan a támogatási szerződésben rögzített rendeltetési célnak megfelelően került 
felhasználásra.  
 
A jogszerűség tisztázását követően szükséges kitérni a kisfilm révén a város számára eddig 
elért és a jövőben jelentkező előnyökre.  
 
A produkció létrehozásának köszönhetően 2019. augusztus 31-ig tartó együttműködés jött 
létre Kecskemét és a Magyar Úszó Szövetség között. A partneri kapcsolat révén a szövetség 
által rendezett valamennyi kiemelt felnőtt, ifjúsági, serdülő és gyermek sporteseményen 
hirdetési felületet kap városunk. Kecskemét címere megjelenik az említett rendezvények 
hivatalos plakátjain, a szövetség honlapján, a kapcsolódó magyarországi újsághirdetésekben, 
a sportesemények döntői alatt kihelyezett reklámtáblákon. Ugyanakkor már eddig is számos 
rangos eseményt és szakmai programot köszönhettünk az együttműködésnek, melyek közül 
csak a legfontosabbakat emelem ki.  
 
A szövetség létrehozta a Jövő Bajnokai Programot a kiválasztás elősegítése céljából nyolc 
régióban, régiónként minimum 30 gyermekkel. A programban Kecskemét régióközpont 
státuszt kapott, így az utánpótlás szövetségi kapitány szakfelügyeletével, a kiválasztott 
szakemberek és a felkészítő edzők részvételével havonta felmérő versenyek kerülnek 
lebonyolításra. 



 
Sportuszodánk a kapcsolat eredményeként egyre több országos jelentőségű úszóversenynek 
ad otthont. 2015. december 10-12. között Kecskeméten került megrendezésre a XIX. 
Országos Rövidpályás Vidék Bajnokság, melynek éremtáblázata első helyén 30 arany-, 17 
ezüst- és 3 bronzéremmel a BÁCSVÍZ-KVSC végzett. 
 
2016. január 30-31-én sportuszodánkban rendezték az V. Aranyhomok Kupát, melyen 23 
egyesület 232 versenyzője 1137 alkalommal állt rajthoz. Az összesített pontversenyben és az 
éremtáblázaton egyaránt a BÁCSVÍZ-KVSC-KESI csapata végzett az első helyen. A 
rendezvény résztvevője volt Kovács Ágnes olimpia-, világ és Európa-bajnok úszó, akinek 
jelenléte külön inspirációt jelentett a fiatal úszók számára.  
 
Utóbbinak különösen nagy jelentőséget tulajdonítok, hiszen a nemzetközi sikereket elért 
példaképekkel való személyes találkozás hatalmas lendületet adhat a feltörekvő 
sportolók motivációjának, és megsokszorozhatja a sportág iránt érdeklődő fiatalok és az 
amatőr úszók számát.  
A Magyar Úszó Szövetséggel való együttműködésen túl egyeztető tárgyalásokat 
kezdeményeztünk a 2017-es FINA világbajnokság megvalósításáért felelős Budapest 2017 
Nonprofit Kft-vel. A cég nyitott a partnerségre, mely  a világbajnokságra való felkészülés 
jegyében szabad utat nyithat edzőtáborok, felkészítő mérkőzések, vagy akár a 
világbajnokság egyes kísérőrendezvényeinek megrendezése előtt is.   
 
A szövetség és a Kft. partneri támogatásával a 2017-es Kodály Emlékév is kínál 
sportdiplomáciai lehetőségeket, hiszen a nemzetközi célközönséggel bíró rendezvénysorozat 
révén városunkba invitálhatjuk a világbajnokság ideje alatt Magyarországon tartózkodó 
sportnagyköveteket és sportdiplomatákat.  
 
A Magyar Úszó Szövetséggel létrejött, önmagában is hatalmas reklám- és sportértékkel bíró, 
évekig fennálló kapcsolat mellett ki kell emelni a kisfilm révén elért eredményeket is. Egy 
nemzetközi volumenű reklámcélú produkció sikerét nehéz számszerűsíteni, ugyanakkor 
mérvadónak tekintem, hogy a közösségi oldalaknak köszönhetően eddig világszerte közel 1 
millió emberhez jutott el a film.  
 
Álláspontom szerint ez a pénzben nem kifejezhető siker, a produkció direkt és indirekt hatása 
révén elért városi előnyök jelentősen túlmutatnak a film közvetlen elkészítési költségein.  
 
Ha figyelembe vesszük, hogy a kazanyi vb televíziós nézettségi adatai alapján akár 7 milliárd 
néző is figyelemmel kísérheti a 2017-es magyarországi vb eseményeit, úgy gondolom, hogy 
joggal lehetünk büszkék és tekinthetjük közös sikerünknek a sportközvetítések között 
bejátszásra kerülő kecskeméti produkciót.   
 
Összegzésként megállapítható, hogy a kisfilm elvitathatatlan érdemeket szerzett a magyar 
úszósport, a Kecskeméti Televízió és önkormányzatunk számára, és olyan együttműködést 
hívott életre a Magyar Úszó Szövetséggel, amely mérföldkőnek számít a kecskeméti uszodai 
sportágak sikertörténetében.  
 
 
 
 



Kérem Tisztelt Képviselő Urat az interpellációban adott választ elfogadására. Amennyiben ez 
nem történik meg, kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 4/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 40. § (4) bekezdése alapján 
döntsön a határozat-tervezet szerint. 
 
 
Kecskemét, 2016. március 23.  

 
 
            
                    Szemereyné Pataki Klaudia 

                                         polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
HATÁROZAT-TERVEZET 

 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
……./2016. (III.24.) határozata 
Képviselői interpelláció és az arra adott válasz a 2017-es vizes vb-vel kapcsolatban 

 

A közgyűlés Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 7025-3/2016. számú beszámolójában 
foglaltakat elfogadta. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INTERPELLÁCIÓ 

 
 

Szemereyné Pataki Klaudia 
Polgármester részére 

 
 
 

Tisztelt Polgármester Asszony! 
 
 
 
A legutóbbi közgyűlésen előterjesztés formájában téma volt a jövő évi 
vizes vb-vel kapcsolatban a Kecskemét által elkészített imázsfilm. Az 
akkori vitában Polgármester Asszony megerősítette, hogy létezik egy 
együttműködési szerződés Kecskemét és az Úszó Szövetség között, 
melyből egyértelműen kiderül, hogy az 54 millió forintos imázsfilmért 
mit kap cserébe a város.  
 
Ezt a megállapodást a közelmúltban kikértem és áttanulmányoztam. Az 
ebben szereplő várost népszerűsítő reklámozási lehetőségek azonban 
nem meggyőzőek számomra, sok esetben más egyéb feltételekhez 
köthetőek. 
Ugyancsak nem szerepel benne semmi konkrétum arról a Közgyűlésen is 
bemutatott érmekről, miszerint arany-, ezüst-, vagy bronz támogatók 
leszünk ezzel az imázsfilmmel. 
Furcsának találom azt is, hogy az imázsfilm megrendelése, valamint az 
ehhez szükséges pénzeszközök közgyűlés által történő elfogadása és az 
együttműködési megállapodás megkötésének időpontjai között olyan 
eltérések vannak, ami felveti, hogy mindez – finoman szólva is - nem 
szabályszerűen történt.   
 
Kifogásolható az is, hogy az imázsfilmhez megszavazott 54 millió forint 
nem volt elég az elkészítéshez, mert a végösszeg közel 70 millió forint lett 
a híradások szerint. Ki és miből fizeti ki a fennmaradó közel 16 millió 
forintot? Ráadásul az Úszó Szövetséggel kötött együttműködési 
megállapodásban nem a 70 millió forintos imázsfilm összeg szerepel. 
Hogyan lehet ez? 
 
Több éve, amikor a kecskeméti fürdő beruházásáról volt szó, akkor mind 
Zombor Gábor korábbi polgármester, mind Ön, Polgármester Asszony, 
azzal indokolták a beruházás szükségességét, hogy Kecskemét városának 
megnyílik a lehetősége arra, hogy vizes sportok világversenyeit 

 



rendezhessük meg. Ezért is érthetetlen számomra, hogy a jövő évi vizes 
világbajnokság színhelyei között nem szerepel Kecskemét.  
 
Javaslom, hogy Polgármester Asszony haladéktalanul vegye fel a 
kapcsolatot az Úszó Szövetséggel, és vizsgálják meg, hogyan kaphatna 
Kecskemét szerepet a versenyek lebonyolításában, ha már ennyire új, 
korszerű és drága uszodánk van. Ez lenne az igazi reklám Kecskemétnek 
az imázsfilmért cserébe.  
 
Várom megtisztelő válaszát. 
 
 
Kecskemét, 2016. március 16. 
 
 
 
 
 

Tisztelettel: 
 

Király József 
frakcióvezető MSZP 

képviselő 
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