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Írásbeli választ igénylő kérdés

dr. Kövér László,
az Országgyűlés elnöke részére
Helybe n

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok
benyújtani

Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz

„Miért költ а kormány közpénz-milliárdokat Budapest építészeti örökségének és
lakosságának veszélyeztetésére?"címmеl .

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

А Red Bull Air Race Világkupa budapesti futamának 2015–2017 közö tt történő

megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról szóló 1464/2014. (VIII. 15.)

számú kormányhatározat szerint а magyar állam három éven keresztül évi 6 millió euró (aza z

összesen mintegy 6 milliárd forint) támogatást nyújtana а Red Bull Air Race (légi verseny)

budapesti futama megrendezéséhez .

2010-ben nagy megkönnyebbüléssel vette tudomásul а (óváros lakossága, hogy а sok

kellemetlenséggel járó Red Bull légi parádét megszüntette az új kormány . Ez а rendezvény –

más légi parádékhoz hasonlóan – jelentős zaj- és légszennyezéssel, valamint balesetveszéllye l

jár, ezért különösen aggályos az ilyen események megrendezése Budapest fele tt. Ezt már

2010. júliusi állásfoglalásában megállapította а jövő nemzedékek országgyűlési biztosa,

kijelentve, hogy „ . . . а Red Bull Air Race repülőrendezvény által jelentett környezeti

terhelések következtében а rendezvény а belvárosban, ilyen sűrűn beépített lakott területen

való megtartása az egészséges környezethez való joggal nem egyeztethető össze.”
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Aggályos а támogatás azért is, mert а kormány épp az energiaitalok egészségkárosít ó

hatásaira tekintettel vetett ki korábban — véleményünk szerint helyesen — egészségügy i

különadót ezekre а termékekre, most pedig egy ilyen termék reklámozását támogatja a z

energiaitalok különadójából befolyó összeg többszörösével .

Kérem, tájékoztasson róla, milyen megfontolások alapján döntött úgy а kormány, hogy az

adófizetők pénzéből 6 milliárd forintot költ а Red Bull légi verseny budapesti futamának

támogatására? Milyen hatástanulmányt, elemzést készítettek а témáról, és ehhez miként lehet

hozzáférni? Hogyan indokolják, hogy а Red Bull termékeit egyrészt egészségkárosítónak

tartják és ezért különadóval terhelik, másrészt ezt а céget közpénzekből reklámozzák?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2014 . szeptember 11 .

Sallai R . Benedek
országgyűlési képviselő

LMP
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