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Kövér László 
az Országgyűlés elnöke részére
Helyben 

Írásbeli kérdés 

Tisztelt Elnök úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXV I. törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
10/2014. (II. 24.)OGY határozat 124. § (1) bekezdésére, írásbeli kérdést kívánok benyújtani
Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások minisztériumot vezető Miniszter Úrhoz

,,Mikor lesz díjugratás a Duna Arénában?" 
címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

A 2017-es budapesti vizes világbajnokság fő helyszíne a Duna Aréna közel 50 milliárd forintból
épült fel,jóval túllépve az eredeti költségvetést. Ugyanis a legelső, 2015. júniusi közbeszerzési
kiírás szerint még ,,csak" 40 milliárd forintot költhettek volna el a csodauszodára.

Az azóta eltel több mint egy év alatt nagyot fordult a világ a Duna Aréna uszoda körül. Kiderült
ugyanis, hogy a csillagászati összegekből megépült alapvetően uszodának szánt létesítmény a
maga 5.300 férőhelyes nézőterével belép abba a piaci versenybe, amely küzd a fővárosi nagy
eseményekért. Ennek a döntésnek köszönhetően az uszoda már nem csak uszoda hanem,
rendezvényház is. A Duda Arénában a medencék felett tartottak már ifjúsági ökölvívó
világbajnokságot, koncertet, a tervek szerint 2019-ben a vívó-világbajnokságot is ide szervezik,
de a tervek között szerepel még kiállítás szervezése is. Már csak az a kérdés, hogy a közel 50
milliárd elköltött forintból valójában minek is épült a Duna Aréna uszoda. Ha ebbe az irányba
halad az uszoda hasznosítása, akkor már csak egy ugrás az uszodai díjugratás is.

Tisztelettel kérdezem miniszter úrtól.

A közel 50 milliárd forintból megépített Duna Aréna uszoda minek is épült valójában?

Ha rendezvényházkéntkívánják üzemeltetni, akkor mi lesz az elvileg úszni akaró sportolókkal,
nyugdíjasokkal, iskolásokkal?



A hasznosításért és üzemeltetésért felelős cég kinek az engedélyével és felügyelete mellett
rendezhet nem vizes eseményeket egy alapvetően uszodának épült sportlétesítményben?

Várom mielőbbi megtisztelő válaszát!

Budapest, 2018. október 02.
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