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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló 10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  2.  melléklet  43.
pontjában  foglaltak  megvalósulása  érdekében  mellékelten  megküldöm  Gréczy  Zsolt  (DK)
országgyűlési  képviselő  "Ezúttal  mennyibe fog  kerülni  nekünk az  ön sportbolondériája?" című,
K/3968. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.



Címzett: Gréczy Zsolt (DK)
Benyújtó: Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter 

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ában foglaltak szerint a Miniszterelnök
úrhoz  intézett  "Ezúttal  mennyibe  fog  kerülni  nekünk  az  ön  sportbolondériája?" című,  K/3968.
számú írásbeli kérdésére – feladatkörömben eljárva – az alábbi választ adom.

A 2023-as  atlétikai  világbajnokság  megrendezési  jogának  elnyerése  Magyarország  és  Budapest
sikere. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség azt értékelte, amit Magyarország, Budapest ma nyújtani
tud a világnak. A döntés azt is jelzi, hogy a több mint 120 éves Nemzetközi Atlétikai Szövetség – a
világ  egyik  legtekintélyesebb,  legrégibb  és  legnagyobb  nemzetközi  szövetsége  –  megbízik
Magyarországban. 

Mellettünk  szólt,  hogy  Budapestnek  kiváló  a  földrajzi  elhelyezkedése:  egy  sűrűn  lakott,
kontinentális térség szívében fekszik – Közép-Európa központjaként. Kétszáz kilométeres körben
körülbelül  százmillió  ember  lakik,  akik  rövid  időn  belül  elérhetik  Budapestet,  földön,  vízen,
levegőben egyaránt nagyon jól elérhető város vagyunk. Értékelték azt a stabilitást és növekedési
dinamikát, amely a magyar gazdaságot jellemzi. Nagyon fontos tényező volt az is, hogy Budapest
Európa  egyik  legbiztonságosabb  fővárosa.  Mindez  együtt  elegendő  ahhoz,  hogy  az  olimpia,  a
labdarúgó-világbajnokság  és  a  futball-Európa-bajnokság  után  a  világ  negyedik  legnagyobb
sporteseményének számító világverseny rendezési jogát elnyerjük. 

A Budapesten 2017-ben megrendezett FINA vizes világbajnokság – amelyet a FINA elnöke, Julio
Maglione minden idők legjobb világbajnokságának nevezett – felgyorsította a városfejlesztést. A
versenyt  megelőző  két  évben  ötezer  ember  jutott  munkához,  mialatt  többek  között  megújult  a
Margitsziget, a Császár-Komjádi uszoda, felépült a Duna Aréna és a Duna-parti sétányok. A 2017-
es  vizes  világbajnokság  infrastruktúra-fejlesztési  költségeivel  kapcsolatban  engedje  meg,  hogy
felhívjam az  Ön  figyelmét  is  a  fejlesztésekkel  kapcsolatos,  nyilvánosan  elérhető  közbeszerzési
hirdetményekre  és  kormányhatározatokra.  Ezekből  világosan  kiolvasható,  hogy  a  vizes
világbajnoksággal összefüggő közvetlen infrastruktúra-beruházások, így a Duna Aréna költsége sem
emelkedett a vonatkozó jogszabályokban eredetileg meghatározott összeghez képest. 

A világversenynek is helyet adó Atlétikai Központ felépítése még hátra van. Az Atlétikai Központ
végleges tervei – amelyeket egy nyílt, országos tervpályázaton kiválasztott tervezőiroda készít – a
jövő év során készülnek el. Kizárólag a verseny idejére – az ideiglenes lelátóknak köszönhetően –
40 ezer fő lesz a befogadóképessége, a versenyt követően pedig 15 ezer fő. Különlegessége lesz a
város felett tíz méterrel körbefutó, bárki által használható panoráma-futópálya.

Az  Atlétikai  Központ  nem  csak  az  atlétáknak  teremt  méltó  és  egyben  hiánypótló  edzés-  és
versenytereket, hanem a csupán pár perc sétatávolságban felépülő Diákváros lakóit és a főváros
atlétikát  kedvelő  hobbisportolóit  is  kiszolgálja.  Egyértelmű  tehát,  hogy  az  Atlétikai  Központ
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kihasznált létesítmény lesz, az atlétikai világbajnokság után is.

Az építés költségeiről felelősen akkor lehet nyilatkozni, ha már elkészültek a kivitelezési tervek és
lezajlott a kivitelezésre vonatkozó európai uniós közbeszerzési eljárás, amelynek során a legjobb és
legkedvezőbb  ajánlatot  fogják  kiválasztani.  Az  építési  engedély  kiadását  követően  elkészül  a
kivitelezési  terv és 2020 első félévében megindul az építkezés. Az Atlétikai Központ várhatóan
2022 második felére készül el.

A 2023-as budapesti atlétikai világbajnoksággal kapcsolatos szervezési, rendezési kérdésekben a
szervező bizottság lesz illetékes, amely – a Nemzetközi Atlétikai Szövetséggel (IAAF) megkötött
szerződés értelmében – jövőre jön létre.

Budapest, 2018. december 21.

Tisztelettel:

Gulyás Gergely
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