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Napirendi javaslat  
 
1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita.  

Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. 
évi LXV. törvény módosításáról szóló T/7039. számú törvényjavaslat /Bánki 
Erik (Fidesz) képviselő önálló indítványa/ 

 
 
2. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita. 

A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti 
Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról  szóló T/7038. számú 
törvényjavaslat /Bánki Erik (Fidesz) képviselő önálló indítványa/ 

 
 
3. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló T/6939. számú 

törvényjavaslat módosító javaslatainak a megvitatása /Bánki Erik (Fidesz) 
képviselő önálló indítványa/ 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 08 perc)  

Elnöki bevezető, napirendi javaslat 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok szeretettel 
köszöntöm a Sport- és turizmusbizottság mai ülésén képviselőtársaimat, a megjelent 
előadókat, az érdeklődőket.  

Képviselőtársaim megkapták írásban előre a mai ülés napirendjét. Kérdezem, ezzel 
kapcsolatban van-e észrevétele valakinek. (Jelzésre.) Az alelnök úr kért szót. Zakó László, 
öné a szó! 

 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Nagykanizsáról 

jöttem fel ma délelőtt a plenáris ülésre, illetve a mai bizottsági ülésre. Éjszakáig figyeltem a 
bizottságunk honlapját, nem volt fent a mai három napirendi pont közül kettőnek az írásos 
anyaga.  

SMS-t kaptam Székesfehérvár vonalában, hogy feltették a honlapra. Megnéztem, még 
mindig nem volt fent. Most érkeztem és most szembesültem azzal, hogy két rendkívül fontos 
előterjesztést szeretnénk most tárgyalni, amit egyszerűen fizikailag sem bírtam elolvasni a 
terjedelménél fogva. A súlyát pedig már a címéből és a tartalmából kikövetkeztettem, hogy 
meglehetősen komoly témákról van szó. 

Én szeretnék minden, bizottságunk által tárgyalt javaslathoz érdemben hozzászólni. Itt 
két előterjesztéshez sem fogok tudni. Ön, úgy látom, 10-én és 11-én nyújtotta be a 
házelnöknek az előterjesztését. Én a hétvégén elég sok időt töltöttem gép előtt, el tudtam 
volna olvasni.  

Tisztelettel kérem az elnök urat, hogy vegyük le napirendről, mert így komolytalanná 
válik a bizottság munkája, hogy egy most kiosztott és még el nem olvasott anyagról kellene 
szavaznunk. Én minden szavazatomat komolyan veszem és szeretnék bárkinek a szemébe 
nézni az „igen”-emért, a „nem”-emért vagy a tartózkodásomért, és ezt így most nem tudom 
megtenni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Pál Béla képviselő úr, öné a szó! 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Arra szeretném kérni az elnök urat, 

minekután reggel elérhető volt ugyan az egyik indítvány, amelyet jeleztek, hogy benyújtásra 
kerül, de ma 10 órakor, ha jól láttam, a másik módosító indítványnak még csak a szövege sem 
volt fent - igaz, hogy 10-11 között felkerült.  

Ezért én tisztelettel arra kérném az elnök urat, hogy az 1. és a 2. napirendi pontot 
halasszuk el egy más időpontra, hogy lehetőségünk legyen a szakértőinkkel erről a két 
törvényjavaslatról konzultálni, mivel a mai ülés előtt nem volt lehetőség erre, hiszen nekünk 
is már 9 órától frakcióülésünk volt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Egyéb felvetés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) 
Valóban, 10 órakor került fel a honlapra a két törvényjavaslat szöveges formája, ezért 

azok a képviselőtársaim, akik úton voltak és még nem voltak az Irodaházban, nem tudtak 
hozzájutni. Méltányolva a felvetésüket, 20 perc olvasási szünetet rendelek el, 11 óra 30 órakor 
a bizottság folytatja munkáját. 

 
(Szünet: 11.11 - 11.30) 

 
ELNÖK: 11 óra 30 perc van, bizottságunk folytatja munkáját. Megkérem 

képviselőtársaimat, hogy foglaljanak helyet! 
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A napirend elfogadása 

Remélem, az elmúlt 20 perc elegendő volt mindenki számára, hogy áttanulmányozza a 
két törvényjavaslatot. A napirendekre visszatérve, a napirend elfogadását javaslom. Ki az, aki 
elfogadja ezzel a tartalommal? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, 12 
igen szavazat. Aki nem fogadja el? (Szavazás.) 1 ellenszavazat. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 
2 tartózkodás. Köszönöm.  

Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy bizottságunk határozatképes. Szalay Ferenc 
képviselő urat én helyettesítem; Tapolczai Gergely képviselő urat Hadházy Sándor képviselő 
úr helyettesíti; Hoffmann Pál képviselő urat pedig Vincze László képviselő úr helyettesíti.  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: az 
egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. 
törvény módosításáról szóló T/7039. számú törvényjavaslat /Bánki Erik (Fidesz) 
képviselő önálló indítványa/ 

Az első napirendi pontunk: döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-
vételéről, általános vita; az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről 
szóló 1996. évi LXV. törvény módosításáról szóló T/7039. számú törvényjavaslat. Miután a 
törvényjavaslat előterjesztője én vagyok, átadnám az ülés vezetését Zakó László alelnök 
úrnak. 

 
(Az ülés vezetését Zakó László, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Egyben önt kérem meg, elnök úr, hogy tájékoztassa a bizottságot 

az előterjesztése lényegéről! 

Bánki Erik szóbeli kiegészítése 

BÁNKI ERIK országgyűlési képviselő (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen a 
szót. Tisztelt Alelnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Igazából nem egy új szabályozásról 
beszélünk, hanem a sporttörvény által korábban is szabályozott megoldásról beszélünk akkor, 
amikor az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló törvény 
alapján a sportszervezet tulajdonába adott egykori állami tulajdonú ingatlanok sportcélú 
hasznosításáról beszélünk.  

A törvényjavaslat nem tesz mást, mint az ingatlantulajdonos sportszervezet számára, a 
korábbi törvényi szabályozásnak megfelelően, egyes esetekben meghatározott garanciális 
feltételekkel lehetőséget biztosít az ingatlan megterhelésére vagy elidegenítésére. 
Nyilvánvalóan erre csak abban az esetben kerülhet sor, ha az ingatlanok, amelyeket 
értékesítenek, az ebből származó bevételeket sportcélú ingatlanok fejlesztésére fordítják, 
illetve a terhelés tekintetében olyan típusú terhelést ró az ingatlanra, amely az ingatlan 
fejlesztését célozza. 

Mind a két irány szabályozása korábban is megoldott volt a sporttörvényben, de 
miután a sporttörvény elfogadása és a vagyontörvény elfogadása között volt egy 
koherenciaprobléma, ezt a koherenciazavart kívánja rendezni most ez a törvényjavaslat. Még 
egyszer mondom, semmi újdonság nincs benne, visszatérünk az eredeti szabályozáshoz. 

Azért tartjuk fontosnak, hogy továbbra is fennálljon a lehetősége annak, hogy 
sportcélú beruházásoknál az egyes sportingatlanok értékesítésre kerülhessenek, nyilván 
szigorú állami kontroll mellett, mert vannak olyan esetek, itt sokan ülnek polgármesterek is, 
amikor egy önkormányzat fejlesztési elképzelései az elmúlt 15-20 évhez képest 
megváltoznak, új fejlesztési pólusok, központok jönnek létre, és ezekben az új fejlesztésekben 
kiemelt szerepet kapnak a sportberuházások.  
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Ahhoz azonban, hogy a forrást biztosítani tudják hozzá, egyes olyan sportingatlanokat 
értékesítenek, amelyek már használaton kívül vannak, vagy a város olyan területére esnek, 
amely kevésbé frekventált. Ez a rendszer korábban is hatékonyan működött. Azt gondolom, 
hogy ezután is megfelelő módon tudja biztosítani az engedélyezési rendszer azt, hogy ne 
legyenek elkótyavetyélve ezek az ingatlanok. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérem a kormány képviselőjét, dr. Máté János főosztályvezető 

urat, itt nálam úgy van, hogy Emberi Erőforrások Minisztériuma, de ezt a törvényt még nem 
fogadtuk el, akkor a Nemzeti Erőforrás Minisztériumából, hogy legyen szíves, véleményezze 
az előterjesztést! 

Dr. Máté János hozzászólása 

DR. MÁTÉ JÁNOS (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm szépen, alelnök 
úr. A kormány az előterjesztést támogatja.  

Egyetlen apró kiegészítést tennék: gyakorlatilag a régi szabályozás visszaállítása 
mellett még azt a gyakorlatban szintén felmerült problémát is kezeli immár a törvényjavaslat, 
hogy a közüzemi szolgáltatásoknál a kisajátítások esetén ezt is lehetővé teszi, mert a korábbi 
szabályozás erre nem gondolt. Úgyhogy támogatja a kormány. Köszönöm szépen, alelnök úr, 
a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt bizottságot, kinek van kérdése, véleménye az 

előterjesztéssel kapcsolatban. (Jelzésre.) Pál Béla képviselő úr. 

Kérdések, vélemények 

PÁL BÉLA (MSZP): Véleményem van. Köszönöm az elnök úr nagylelkű indítványát, 
hogy volt 20 perc arra, hogy áttanulmányozzuk az indítványt. Ezt meg is tettük, de 
természetesen ez a 20 perc nem volt alkalmas arra, hogy a szakértőinkkel konzultáljunk.  

Azt javasolnám az elnök úrnak, hogy minekután az elmúlt időszakban nem nagyon telt 
bizottsági ülés úgy, hogy ne módosítottuk volna valahogy a sporttörvényt, szerintem érdemes 
lenne akkor a sporttörvény egészét áttekinteni, és akkor ezeket a módosításokat egyszerre 
megtenni. Azt gondolom, hogy nem nagyon jó az, hogyha hétről hétre esik be mindig egy-egy 
újabb módosító indítvány, azzal együtt, hogy természetesen azt megértjük, hogy az élet 
igényeihez kell igazítani, de az alkalmazók számára is nagyobb biztonságot teremtene, ha egy 
átfogó módosítás lenne.  

Miután a szakértőkkel nem tudtunk konzultálni, ezért az MSZP országgyűlési 
képviselői tartózkodnak a jelenlegi szavazás során. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, hogy van-e még valakinek kérdése, véleménye. 

(Jelzésre.) Szilágyi György képviselő úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Nekünk még nehezebb a 

helyzetünk, nekünk, droidoknak, hogy egyáltalán megpróbáljuk megérteni az ilyen 
törvényeket, amelyekre van mondjuk 20 percünk, hogy elolvassuk.  

Aggályosnak tartjuk már rögtön az elején az a) pontot is, de pontosan ezért nem is 
szeretnék belemenni ennek a kitárgyalásába, hiszen úgy is csak valószínűleg személyeskedő 
válaszokat kapnánk, és nem a tárgyra irányuló válaszokat.  

Mi is azt szeretnénk, hogy ez a törvény ne kerüljön be a parlament elé. Valóban sokkal 
jobb lenne, ha átfogóbban megvizsgálnák a sporttörvényt, és eldöntenék, hogy mit 
szeretnének változtatni rajta, és nem toldozgatnák-foldozgatnák egyébként is. Mi általában 
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radikálisan próbáljuk megváltoztatni a helyzetet, ezért a radikalizmusnak megfelelően 
nemmel fogunk szavazni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Ha nincs más kérdés, akkor én is kérdeznék az elnök úrtól.  
Az egyik: van egy olyan szó az előterjesztésben, ami többször visszaköszön, ami miatt 

én már értelmezhetetlennek vélem az egész javaslatot, a „méltányosságból” kifejezés. A 
szünetben a kis mobiltelefonom keresőjével utána is néztem, a „méltányosság” gyakorlatilag 
pont a jog ellentéte. Tehát a méltányosság egy jogon felüli kategória, amikor valakinek vagy 
valakiknek az egyéni elbírálásából fakad majd egy olyan jogkövetkezmény, aminek 
nincsenek, mint az elbírálásnak, objektív alapjai.  

Tehát a méltányosság mögé oda lehetne tenni, hogy ha ennek, annak, amannak a 
feltételnek megfelel vagy ez teljesül, akkor ez és ez történik. De a méltányosság kapcsán úgy 
tűnik, valaki, egy könyökvédős hivatalnok ül majd valahol a kérelem elbírálásakor az asztal 
fölött, és az ő egyéni habitusa fogja eldönteni, hogy azt a kérelmet méltányosságból támogatja 
vagy elutasítja.  

Tehát miért kellett ezt a „méltányosság” kifejezést végigvezetni ezen az 
előterjesztésen? Mert innentől kezdve ilyen gumiszabály jelleget ölt az egész előterjesztés, 
vagy a tartalomban foglalt cselekmények, ezért ezt nem értem. 

Illetve most olyan korabeli törvényekre hivatkozásról, paragrafusokban szereplő 
kifejezések cseréjéről van szó, amiket nem tudok értelmezni. Még nem tudtam utánanézni, de 
ezen már túl vagyunk, mert a többség elfogadta az előterjesztést. Ha a méltányosság kapcsán 
kaphatnék valami választ! Köszönöm. És akkor öné a szó! 

Bánki Erik reflexiói 

BÁNKI ERIK országgyűlési képviselő (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen a 
szót. Pál Béla képviselő úr felvetésére, illetve Szilágyi képviselő úr felvetésére reagálva: 
valóban, az elmúlt időszakban a sporttörvény többször került a Ház elé és a bizottság elé is, de 
ez most nem a sporttörvényről szól. Tehát annak ellenére, hogy sportingatlanokról beszélünk, 
egy teljesen más törvény módosításáról van szó.  

Annyi közös van bennük, hogy a sportcélú ingatlanok hasznosításáról szól, csak ezt 
pontosítandó és tisztázandó, szerettem volna megjegyezni.  

Amit pedig az alelnök úr kérdez, a „méltányosság” szó. Azt gondolom, a 2. § 
részletesen, tételesen és alaposan jár el, amikor felsorolja azokat az eseteket, amikor 
egyáltalán szóba kerülhet a hozzájárulás. A „méltányosság” szót mégis azért tartalmazza, mert 
ennek ellenére is van lehetősége a sportigazgatási szervnek, hogy ezt megtagadja. Tehát ha 
valami miatt, az országos sportkoncepció, bármely válogatott felkészülése vagy egy sportági 
szakszövetség kérése alapján mégsem járul hozzá a feltételek fennállása esetén, vagy mégsem 
szeretne hozzájárulni a feltételek fennállása esetén sem, akkor van lehetősége arra, hogy 
mindazok ellenére elutasítsa ezt a kérelmet, és ezért szerepel benne a „méltányosság” szó.  

Tehát ha nincs benne a „méltányosság” szó, akkor a feltételek teljesítése esetén 
automatikusan élhetnének akár az elidegenítési, akár a terhelési lehetőséggel. Utána ezért 
szerepeltettük benne a „méltányosság” szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Hadházy Sándor képviselő úr jelentkezett még. 

Újabb felvetések 

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Azt 
gondolom, a javaslatnak egyértelműen az a szándéka, az a célja, hogy a sportolás feltételeit 
tovább lehessen javítani.  

A korábbi időszakban az állam tulajdonából sportszervezetek tulajdonába kerültek 
bizonyos ingatlanok. Ahhoz, hogy ezek az ingatlanok valóban betöltsék a szerepüket, 
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szükséges fejleszteni. Éppen ezért rendkívül fontos az, hogy egy olyan jogosítványt kapjanak 
a tulajdonosok, a működtetők, hogy az ehhez szükséges forrásokat, pénzügyi kondíciókat 
tudják biztosítani.  

Azt gondolom, hogy a törvénymódosításnak egyértelműen ez az alapvető célja. Ezt a 
célt be tudja tölteni, el tudja látni, ugyanakkor pedig a szükséges garanciákat továbbra is 
tartalmazza. Azt gondolom, hogy ez egyértelműen a működés és a fejlesztés előmozdítását 
fogja szolgálni, úgyhogy támogatni tudom. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Gondolom, ez választ nem igényel. Ha nincs más jelentkező, 

akkor szavaznunk kell… (Pál Béla: Még egy megjegyzés.) Bocsánat, Pál Béla képviselő úr! 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm. Előterjesztőként az elnök úr megjegyzése teljesen 

korrekt volt, így van. Nyilván a sporttörvény kifejezést használtam, de a sporttal kapcsolatos 
törvényhelyek rendezésére gondoltam. Köszönöm szépen, hogy ezt pontosította. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Akkor szavazzunk! Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki 
Bánki Erik képviselői önálló indítványát tárgysorozatba-vételre ajánlja, és támogatja, hogy az 
általános vita lefolyjon a plenáris ülésen, azt kérem, szavazzon! (Szavazás.) 12 igen szavazat. 
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 ellenszavazat. Aki tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás. 
Köszönöm. A bizottság támogatását adta a javaslathoz.  

Bizottsági előadók kijelölése 

Kérdezem, ki kíván a bizottság részéről többségi véleményt mondani a plenárison. 
(Kovács Péter: Szívesen vállalom, de ha Törő Gábor jelentkezik önként, akkor… De én is 
szívesen…) Kovács Péter jelentkezik.  

Aki elfogadja őt, azt kérem, szavazzon! (Szavazás.) Egyhangú.  
Kisebbségi véleményt kíván-e valaki  mondani? (Jelzésre.) Pál Béla. Kérem, erről is 

szavazzunk! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm. 
És akkor az elnök úrnak visszaadom az elnöklést. 

(Az ülés vezetését Bánki Erik, a bizottság elnöke veszi át.) 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita; a 
budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai 
Központ integrált rekonstrukciójáról szóló T/7038. számú törvényavaslat /Bánki Erik 
(Fidesz) képviselő önálló indítványa/ 

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Áttérünk a második napirendi pontra, amely 
szintén egy önálló képviselői indítvány tárgysorozatba-vételéről, illetve általános vitára való 
alkalmasságáról szól, mégpedig a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, 
kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról szóló, T/7038. számon 
benyújtott törvényjavaslatról beszélünk. Köszöntöm az ülésteremben megjelent 
kormánybiztos urat, Vígh Lászlót, és kérem, hogy fáradjon majd ide, az asztalhoz! 
(Megtörténik.) 

Miután szintén egy általam benyújtott indítványról van szó, ezért kérem az alelnök 
urat, hogy vegye át az ülés vezetését! 

 
(Az ülés vezetését Zakó László, a bizottság alelnöke veszi át.) 
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ELNÖK: Köszönöm. Kérem az elnök urat, ismét röviden tájékoztassa a bizottságot az 
előterjesztés lényegéről! 

Bánki Erik szóbeli kiegészítése 

BÁNKI ERIK országgyűlési képviselő (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Képviselőtársaim! Az elmúlt időszakban sokan sok helyen hallottak már 
nyilván arról a fejlesztési programról, amellyel a kormány is foglalkozott, és támogatja ennek 
a beruházási programnak a megvalósulását, amely a budapesti Istvánmező rehabilitációs 
program nevet viseli, és amely egy új olimpiai központ létrehozását célozza.  

Ennek első üteme, első lépése az új labdarúgó stadion, egy multifunkcionális 
labdarúgó stadion megépítése, amely nyilván sport- és kulturális célokat is szolgál. Ezután a 
következő lépésekben, a meglévő stadion rekonstrukciójával, egy új atlétikai stadion 
létrehozása, egy új úszó- és vízilabda központ megépítése, egy új kerékpáros pálya 
megépítése, valamint további csarnokok, többek között ökölvívó, vívó, cselgáncs csarnok 
megépítése is szerepel a programban.  

A törvényjavaslatnak egyetlen célja van, mégpedig az, hogy az a fejlesztési program, 
amelyet a kormány elfogadott, a lehető legrövidebb időn belül és a lehető leggyorsabban 
tudjon megvalósulni, hiszen kiemelt beruházásként számos engedélyezési határidő ideje tud 
csökkenni, ezáltal pedig a beruházás megvalósítása fel tud gyorsulni.  

Úgyhogy igazából az érdemi célja a törvényjavaslatnak az, hogy ezt a beruházást a 
lehető legrövidebb időn belül megvalósíthatóvá tegye. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem egyrészt a minisztérium képviseletében dr. Máté 

János és Vígh László miniszteri biztos úr véleményét az előterjesztésről. 

Dr. Máté János hozzászólása 

DR. MÁTÉ JÁNOS (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm szépen, elnök 
úr, a szót. A kormánybiztos úr felhatalmazott, hogy egységesen tolmácsoljam: a kormány 
támogatja az előterjesztést.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Elnézést, a sorvezető alapján miniszteri biztosnak tituláltam a 

kormánybiztos urat. A véleményére kíváncsiak vagyunk. 

Vígh László hozzászólása 

VIGH LÁSZLÓ kormánybiztos (Nemzeti Sportközpontok): Igen, a kormány 
támogatja. Egyetlen egy kiegészítést tennék talán, vagy inkább csak hozzátennivalót ahhoz, 
amit az elnök úr említett.  

Alapvetően a programnak mindenképpen kezelnie kell és meg kell vizsgálnia, hogy ez 
a terület, ez egy 38 hektáros terület, és nagyon sok sportesemény zajlik rajta, a városnak, 
illetve a kerületnek az életébe hogyan tud beintegrálódni. Tehát jelen pillanatban egy 
ötletpályázat lett kiírva. Ez egy városépítészeti ötletpályázat, ami arról szól, hogyan lehet 
megközelíteni ezt a területet sportesemény és egyebek kapcsán, illetve, hogyan lehet elhagyni, 
és ami fontos, hogy a parkolást hogyan lehet megoldani, hiszen az nemcsak magához az 
előterjesztéshez és a rehabilitációhoz kapcsolódik, hanem azt gondolom, hogy kerületi 
szempontból és a város szempontjából nagyon fontos.  

Ezzel kapcsolatban tartalmazta az előterjesztés a Novák-piac nevű terület 
hozzákapcsolását a létesítményhez, ahol a parkolási gondjai lennének megoldva magának az 
Istvánmező területének, illetve az olimpiai központnak. Tehát ez még benne van, ez is az első 
ütem része, hogy a parkolási gondokat és a parkolási kérdéseket megvizsgálja a program. 
Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt bizottságot, kinek van kérdése, véleménye 
erről. (Jelzésre.) Horváth András képviselő úr! 

Kérdések, hozzászólások 

HORVÁTH ANDRÁS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy az 
olimpiai létesítmények fejlesztését támogatni kell, de nem mindenáron. Én azt gondolom, 
hogy ez a fejlesztés, ami ott készülődik, egy politikai presztízsberuházás lesz, és köze nincs 
ahhoz, hogy itt milyen sportfejlesztések vannak. Én azt gondolom, ma az országnak nem az a 
legnagyobb problémája, hogy egy ilyen olimpiai központot építsünk, ennél ma az országban 
élő embereknek sokkal egyszerűbb problémái vannak, főleg Észak-Magyarországon, de 
mondhatnám Dél-Magyarországot is, hogy miből fognak enni venni a gyerekeiknek a holnapi 
napon. 

Tehát én azt gondolom, hogy ezen kívül azért vannak itt az előterjesztésben érdekes 
dolgok, például az, hogy az építtetőnek nem kell semmilyen tűzvédelmi szabályt figyelembe 
vennie. Azért én meggondolnám ezt a részét a dolognak, tehát én azt gondolom, hogy azért 
vannak ezek a tűzvédelmi és egyéb ilyen szabályozások, hogy ezeket azért nem árt még egy 
olimpiai központ létesítésénél sem figyelembe venni.  

Mindennek ellenére nagyon rövid idő volt arra, hogy áttekintsük az anyagot, ugyanazt 
tudom mondani, mint amit az előzőnél Pál Béla képviselőtársam, hogy nem tudtunk a 
fővárosiakkal beszélni. Én hiányolom az előterjesztéshez azt a hatásvizsgálatot, amit 
kormánybiztos úr elmondott, hogy még csak most kezdődik. Ennek függvényében a 
Szocialista Párt képviselői nem tudják támogatni ezt az előterjesztést. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kovács Péter képviselő úr! 
 
KOVÁCS PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, alelnök úr. Abban a szerencsés 

helyzetben vagyok, hogy Budapest egyik kerületének a polgármestere vagyok, és a Horváth 
András képviselő úr felszólalásához hasonló felszólalásokat van szerencsém élvezni az 
önkormányzat képviselő-testületi ülésein is, szintén a szocialista frakció részéről.  

Például olyanokat, hogy addig ne építsünk utat, ameddig, nem tudom, a gyerekek nem 
kapnak tejet reggel az iskolában. Addig ne építsünk uszodát, ameddig nem kapnak kiflit is 
mellé. Ha nem kapnak kiflit, akkor újabb problémák vannak.  

Én azt gondolom, mint a sportbizottság tagja a sportfejlesztésről, hogy már igen-igen 
ráférne arra a területre valamiféle fejlesztés, ráadásul ahogy az előterjesztő is elmondta, olyan 
funkciók jelennek itt meg, mint például mondjuk az atlétikai pálya, ami jelenleg is van, de a 
jövőben is hasznosítható lenne, hiszen eredetileg még arról volt szó, hogy elbontják azt a 
pályát, és nem lesz, illetve Budapesten nem lenne másik 8 sávos pálya. Megjegyzem, 
mégiscsak lenne, mert Budapest XVI. kerületében az önkormányzat saját forrásából 
mégiscsak csinált egy 8 sávos pályát, tehát ott lenne. Ha csak a kerület érdekét nézném, azt 
mondom, hogy nem kell ide konkurencia, minek? Jöjjön mindenki a XVI. kerületbe, aztán 
majd ott lenne atlétikai verseny, de ennél azért egy kicsit messzebbre is tekintünk. 

Úgyhogy én mindenképpen támogatnám, és támogatni is fogom ezt a beruházást, már 
csak azért is, mert nem akarom kimondani azt a „d” betűs szót, amit mindig szoktam hallani, 
mert én nem szeretem ezt a „d” betűs szót, de ez egy olyan hozzászólás volt, András, már ne 
is haragudjál, a „Góg és Magóg” alternatívája ez a „d” betűs szó, hogy addig ne legyen itt 
semmi, ameddig az emberek éheznek? Mindig fognak emberek éhezni, ha nem 
Magyarországon, akkor valahol Afrikában; ha nem Afrikában, akkor Ázsiában; ha nem 
Ázsiában, akkor ki tudja még, hol.  

Könyörgöm már, ez egy sportberuházás, egy sportbizottságnál, ráadásul én ahogy 
elnézem, eléggé jól át is van gondolva, hogy mit lehet ott elhelyezni. Megvan az a terület, 
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amit szeretne fejleszteni. Elmondta az előterjesztő, hogy bevonnák a volt Novák-piacot, ami 
ki van ürítve jelenleg, tehát üresen áll. Szerintem ez egy jól átgondolt elképzelés. Nem értem, 
miért kell ennek keresztbe feküdni?  

Zárójelben jegyzem meg, már azért sem konzekvens a hozzászólásod, András - ne 
haragudj, ha ezzel megsértelek -, de nem tudom, hogy amikor az előző ciklusban a 
kormányzati negyed készült volna, ott, a Nyugati mögött, akkor volt-e ilyen ellenvetés, hogy 
ilyen látszatberuházásokkal, vagy ilyen… Hogy fogalmaztál? (Kovács Ferenc: Presztízs!) 
…presztízsberuházásokkal nem kellene most foglalkozni, mert gondolom, akkor is éheztek 
emberek Magyarországon. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Vadai Ágnes képviselő asszonyé a szó! 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Szerintem nem ágazati érdekeket képviselünk egy bizottságban, én egészen biztosan nem. 
Tehát nemzetbiztonsági érdeket nyilván nem lehet itt megjeleníteni. Az egész eljárással 
kapcsolatosan képviselőtársaim már nyilvánvalóan elmondták a véleményüket, én csak 
néhány dologra szeretném felhívni a figyelmet.  

Az első az, megértem, hogy sietni kell egy ilyen beruházással, és ezért rengeteg 
kivétel, szabály van, amit nem kell alkalmazni. Én ennek az üzenetét tartom így nagyon 
rossznak, hogy ebben az egy ügyben ez az üzenet, hogy rengeteg szabályt nem kell 
alkalmazni, de nyilván ez a mindenkori kormánypártok felelőssége és mindenképp a kormány 
felelőssége.  

Az azonban aggasztó, betekintve az előterjesztésbe, és ezt a megbízott elmondta, hogy 
itt a parkolással a továbbiakban lehet gond, és hogy ez még nem egészen tiszta. Az 
előterjesztés azt írja, hogy nem lehet megtagadni, nem utasítható el az építési engedély, ha az 
építtető egyébként az engedély mellé vállalja azt, hogy majd hogy ha használatba veszi, akkor 
meglesz a megfelelő számú gépjármű-parkolója.  

Azt szeretném megkérdezni, képviselőtársaim, és hogy ha nem lesz meg, mert nem 
tudja megcsinálni, akkor meg nyilvánvalóan majd fennmaradási engedélyt adunk? Tehát miért 
kell ezt csinálni? Nyilvánvalóan ahol sportlétesítmények vannak, oda kellenek, mindannyian 
tudjuk, parkolóhelyek. Akkor azt jól át kell gondolni, hogy egyébként a város közlekedésébe 
ez hogyan illeszthető be. Akkor miért nem szabjuk, vagy miért nem szabja azt feltételül a 
kormány, hogy igenis kelljen megfelelő számú gépjármű-parkolóhelyet már a 
használatbavételi engedély előtt is az építési engedélyhez hozzákötni?  

Mi van akkor, ha nem tudja megcsinálni a parkolási helyet? Mert ilyen problémák 
lehetnek. Tehát én azt gondolom, hogy ebben nem szabadna ilyen nagyon rugalmasnak lenni. 
Ezek a város alapvető problémái, ezt sokan tapasztalták szerintem, a közlekedés és alapvető 
problémája a parkolás. Szerintem azon már nem múlik, ha azt a tervet még hozzáteszik, hogy 
egyébként a befogadóhelyhez képest hány darab gépjármű-parkolóhely kell.  

Egyébként a magam részéről nem fogom támogatni a javaslatot. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kormányoldalról Hadházy Sándor képviselő úr jelentkezett. 

Tessék parancsolni! 
 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót. Az egyik, amit szeretnék 

elmondani, az, hogy a tűzvédelmi szabályzat kapcsán Horváth András képviselőtársam azt 
mondta, hogy semmiféle tűzvédelmi előírásnak nem kell megfelelni - itt nem ez szerepel. Itt 
az szerepel, amit egyébként nem lehetne megoldani Budapest jelentős részében vagy talán 
teljes egészében, hogy az épületek közötti távolságra vonatkozó előírásokat mindenütt 
változatlanul betartsuk, akkor nem lehetne Budapesten építkezni.  
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Ez a javaslat arra irányul, hogy a beruházás engedélyezése és használatbavételi 
feltételei átlátható, világos, mégis kiszámítható pályára kerüljenek. Tehát ne lehessen 
mondjuk éveken keresztül elszórakozni azzal, hogy az most milyen magas, melyik pontja 
milyen magas és így tovább.  

Én azt gondolom, hogy az előző kormányzat nagyon helyesen megalkotta azt, hogy a 
kiemelt állami beruházásoknál egy gyorsított eljárás alkalmazható, illetve az engedélyezés 
egy irányított folyamat kell, hogy legyen. Ez rendben is van, itt is ugyanerről van szó.  

A parkolás kérdése. Én azt gondolom, hogy ha megvizsgáljuk Budapest kereskedelmi 
és vendéglátó egységeit, akkor megállapíthatjuk, hogy 1-2 százalékuk tudja teljesíteni a 
parkolásra vonatkozó előírásokat. Ez lehetetlen feltétel lenne egyébként ilyen esetben.  

Ezek a létesítmények Nyugat-Európában és Amerikában kifejezetten úgy épülnek, 
hogy nincs hozzájuk parkoló, mert tömegközlekedési eszközzel veszik igénybe. Nyilvánvaló, 
hogy majd annak idején ezt is meg kell vizsgálni, hogy mennyi ennek a létesítménynek a 
parkolóigénye és azt hogyan lehet kielégíteni, de azt gondolom, hogy ha az elején ebbe a falba 
beleütközünk, akkor az egész beruházás rögtön megakad. Ezt igenis ki kell mondani, hogy ez 
nem lehet akadálya a beruházás engedélyezésének. Köszönöm szépen. (Dr. Vadai Ágnes 
távozik a bizottság üléséről.) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Szilágyi György képviselő úré a szó! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Valóban, hosszú évek óta húzódik 

a Népstadion és a hozzá tartozó területek - akkor még Népstadion volt, amikor elkezdődött az 
egész kálváriája, most már Puskás Ferenc Stadion, de nevezzük úgy, hogy budapesti 
istvánmezei rehabilitációs program - rendezése, hosszú évek óta húzódik. Régen el kellett 
volna kezdeni legalább az állagmegóvást. Ebben a meglévő kormányoknak hosszú évek óta 
óriási felelőssége van, így többek között az MSZP-kormánynak is, hogy nem fordított erre a 
területre semmit. 

Azt is elmondtuk, hogy mi örülünk minden sportfejlesztésnek, többször is kifejeztük, 
de más a világ, és érdekes módon a Tao.-törvény módosításánál mi ezt már felvetettük. A 
Tao.-törvényt is támogattuk. Most azért nem támogattuk a Tao.-törvény módosításánál, 
amikor az Európai Uniótól megjött az engedély, mert azt mondtuk, hogy valóban olyan súlyos 
problémák vannak ma Magyarországon, amikor kérdés, hogy stadionokat kell-e építeni, vagy 
máshova kellene fordítani ezt a pénzt. Akkor nem állt mellénk senki. Örülök neki, hogy most 
legalább már az egyik ellenzéki párt ezt meghallotta, és ők is hasonló véleményen vannak.  

Annyira nem egyszerű egyébként a kérdés, mint amennyire Kovács képviselő úr 
mondta, tehát itt nemcsak arról van szó, hogy jelen pillanatban Magyarországon a gyermekek 
kapnak-e pluszban tejet vagy nem kapnak tejet, ennél súlyosabb problémák vannak ma 
Magyarországon. (Kovács Péter: Azt mondtam, hogy ezt hallom…) Higgye el nekem, hogy 
súlyos szociális problémák is vannak, és ezt a pénzt lehet, hogy sok helyre el lehetne költeni.  

De felvetek mást. Ön azt mondta, hogy a sporthoz tartozó bizottságban ülünk. Meg 
kellene kérdezni, és erre egyébként itt a kormánybiztos úr a legalkalmasabb személy, hogy a 
meglévő olimpiai központok vajon megfelelő költségvetéssel tudnak-e működni? Az NSK 
megfelelő költségvetéssel tud-e működni? A meglévő olimpiai központoknak annyi pénz jut 
jelen pillanatban, hogy fejlesztésre szinte gondolni sem lehet, az állagmegóvás itt 
nehézségekbe ütközik.  

Kérdés, hogy most akkor presztízsberuházások kellenének, vagy legalább a meglévő 
értékeinket tartsuk már meg, vagy azokat próbáljuk meg fejleszteni, és amikor eljutunk oda, 
hogy valóban van erre pénz, valóban megfelelő koncepcióval meg tudunk csinálni 
presztízsberuházásokat, akkor csináljuk meg. Annak mindenki örülni fog, csináljuk meg 
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ezeket a dolgokat, de az a kérdés, mondom, hogy a legmegfelelőbb időpontban történik-e ez 
jelen pillanatban? 

A másik az, hogy jelen pillanatban itt a tervezésről és a különböző 
engedélyeztetésekről van szó - ezt támogatni fogjuk. Azért fogjuk támogatni, mert ez jelen 
pillanatban még a tervezés időszakában tart. Volt már Magyarországon nagyon sok 
grandiózus terv az elmúlt időszakban a kormányoknál, itt említés volt például a 
diplomatanegyed kiépítéséről, meg szerveztünk mi már különböző vásárokat, meg 
átalakítottunk már nagyon sok mindent, készültek különböző tervek mindenhol - nem biztos, 
hogy ettől még meg is valósul valami.  

Mi azt szeretnénk egyébként, hogy ez a beruházás megvalósuljon. Arra jó, hogy az 
engedélyeztetéssel és minden egyéb más dologgal ott álljunk a startvonalon. Én csak azt 
szeretném kérdezni a kormánytól és a felelős politikusoktól, hogy ezt a beruházást egyáltalán 
most kell-e elindítani, vagy pedig várni kellene vele egy kicsit, amíg megerősödik a magyar 
gazdaság és valóban elbírja az ilyen beruházásokat. 

Itt nemcsak erről a beruházásról van szó, amiről mi beszéltünk, itt szó van egyébként 
különböző stadionok építéséről. Meg kellene gondolni, hogy most van-e lehetőség ezekre, 
vagy pedig várni kellene velük. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kovács Péter képviselő úr jelentkezett. 
 
KOVÁCS PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen, alelnök úr. Elnézést kérek, hogy 

másodszorra is szót kértem, és rövid is leszek, hiszen Vadai Ágnes hozzászólására szerettem 
volna reagálni, csak közben elhagyta a termet.  

Úgyhogy röviden csak annyit mondanék, hogy Budapesten, ahol egyébként olyanok a 
parkolási szabályok bizonyos kerületekben, hogy nem kell parkolót létesíteni, hanem elég, 
hogyha a befektető, aki mondjuk egy toronyházat vagy irodaházat épít, pénzben megváltja a 
parkolóhelyet, ezzel terhelve a közterületeket más kerületeknél, ott talán egy állami 
beruházásnál nem feltétlenül kellene elvárni azt, hogy az építési engedélyhez meglegyen a 
parkolás, hanem a használatbavételi engedélyhez. Szerintem az arányokat itt megint egy kicsit 
eltévesztettük, úgyhogy ezt az egyet szerettem volna jelezni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Csak egy mondat: a használatbavételi engedélyben kell 

meghatározni, hogy mikorra lesz meg. Ez nem ahhoz van kötve, de ez most egy pontosítás. 
Kovács Ferenc képviselő úr kért szót! 

 
KOVÁCS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Egészen 

megrökönyödve hallgatom a Sport- és turisztikai bizottság tagjaként egyes hozzászóló 
képviselőtársaimat, ugyanis ha végiggondolják, mi Magyarországnak, a Magyarországról 
kialakított képnek a legfontosabb eszköze? A legfontosabb eszköze egy hatásos marketing.  

Hatásos marketing hogy lehet? Csak úgy lehet, ha olyan események történnek, amik 
miatt muszáj, hogy foglalkozzanak Magyarországgal a sportújságírók, az újságírók és 
általában a médiák. Sportlétesítmény nélkül nagyon nehéz pályáznunk bármire is, és én úgy 
gondolom, régi elvárásnak tesz eleget a kormányzat, amikor megpróbálja ezt a részben 
használaton kívül lévő területet koncepció és terv szinten valódi funkcióval megtölteni és 
ellátni.  

Higgyék el, ez valamennyiünk érdeke. És ha a kormányzat itt kvázi 
presztízsberuházásra is - ha ennek nevezik, akkor nevezzék ennek - vállalkozik, 
automatikusan munkahelyeket teremt, ugyanis ez ebben a legfontosabb. Munkahelyeket 
teremt az építkezés során; munkahelyeket teremt a működtetés során; és rengeteg-rengeteg 
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munkahelyet teremt azzal, hogy az idelátogató sportolókat, nézőket, azokat az embereket, 
akik ezeket az eseményeket bármilyen szándékkal figyelemmel követik, kiszolgálják. 

Én úgy gondolom, egy ilyen beruházás messze több annál, mint pusztán egy stadion; 
messze több annál, mint pusztán egy parkolóház. Ez egy komplex, nagyon jól átgondolt 
fejlesztési területnek tekinthető, és én úgy gondolom, hogy aki a sport és a turizmus területén 
dolgozik, csak üdvözölni tudja az ilyen kezdeményezéseket. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Lasztovicza Jenő képviselő úr! 
 
LASZTOVICZA JENŐ (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Én szeretném 

emlékeztetni képviselőtársaimat, hogy nem is egész évtizede, amikor leégett a csarnok, akkor 
az előző Fidesz-kormány viszonylag pillanatok alatt megépítette a Papp László Arénát.  

Azt gondolom, ez is egy olyan típusú üzenet, hogy akkor se volt sokkal könnyebb 
gazdasági helyzetben az ország. Igaz, hogy az európai gazdaság dübörgött, a magyar gazdaság 
akkor nem, de az országban mégis voltak olyan politikusok, akik azt mondták, igenis újjá kell 
építeni, mert kell a magyar nemzetnek, a magyar társadalomnak egy olyan hatalmas 
befogadóképességű rendezvénycsarnok, ahol nemcsak a sport, hanem a kultúra is megfér. És 
nézzük meg, hogy hány olyan nagy kulturális rendezvény volt a Papp László Arénában, amit 
nem lehetett volna megrendezni, ha azt akkor nem építjük meg. Akkor is lehetett volna azt 
mondani, hogy az ország nincs olyan gazdasági helyzetben.  

És én itt folytatnám Kovács Ferenc képviselőtársam gondolatát. Hogy ez a 
komplexum meg fog épülni, én igenis azt hiszem, hogy nemcsak a sport számára fontos, 
hanem egy az, hogy ott olyan rendezvényeket, sportrendezvényeket is meg lehet rendezni, 
mint amiket eddig megrendeztek, válogatott futballmérkőzéseket, vagy akár atlétikai 
rendezvényeket is lehet majd rendezni, ahova az általános iskolás gyerekeket akár ingyen be 
lehet engedni, ugyanúgy, ahogy az utóbbi mérkőzéseken ott voltak, és ez példa. A kisgyerek 
tizenévesen látja azt, hogy egy teltházas arénában, jó közösségben buzdítja a kiváló magyar 
sportolókat, és lehet, hogy nem is eredménytelenül, mert nyerni tudnak egy teltházas stadion 
előtt.  

Vagy nézzük meg, hogy ha nem lett volna meg a stadion, akkor egy csomó olyan nagy 
rockkoncertet nem lehetett volna megrendezni, amiket megrendeztek, vagy más ilyen, 
kulturális típusú rendezvényeket, és ez már nemcsak kultúra, hanem turizmus is, mert 
számtalan, több tízezer külföldi jön el adott esetben Magyarországra egy ilyen rendezvényre.  

Tehát én maximálisan támogatom ennek a beruházásnak a tervezését és a meglétét, és 
egész biztos vagyok benne, hogy ha hosszú távon kiszámolják a közgazdászok, akkor ez a 
beruházás megtérülő beruházás, mert nemcsak azt kell nézni, hogy eladunk 10 ezer, 20 ezer 
vagy 50 ezer jegyet, hanem annak a járulékos költségeit is, a szállásfoglalástól kezdve a 
közlekedésen át, az étkezésen át, amiket itt költenek el majd Budapesten. Köszönöm. (Bús 
Balázs távozik a bizottság üléséről.) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Szilágyi György képviselő úr! (Szalay Ferenc megérkezik a 

bizottság ülésére.) 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Még egyszer el szeretném 

mondani és ki szeretném fejezni, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom is támogatja ezt 
a beruházást.  

Mi azt vetettük fel, hogy vajon most kellene-e? Nem szeretnék belemenni, de ez most 
itt erről szól. Tehát nem szeretnénk teljesen tágra nyitni ennek a vitáját, de egy-két 
pármondatos reakciót engedjenek meg! Menjünk vissza! Például Lasztovicza Jenő azt mondja 
az arénával kapcsolatban, egyetértek, valóban, az, hogy az aréna ott van, az egy nagyon-
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nagyon fontos dolog, hogy olyan rendezvényeket lehet csinálni, amilyeneket lehet. Azzal már 
nem értek egyet, hogy hasonló lett volna a gazdasági helyzet akkor, mint most - most sokkal 
rosszabb szerintem a gazdasági helyzet. Egyébként is, nem akarok belemenni, de azért az 
aréna megépítésének a konstrukciója is hagyott némi kivetnivalót maga után, azóta ezt tudjuk. 

Hogy hány munkahelyet lehet teremteni ezzel a stadionépítéssel kapcsolatban? Ezzel 
egy kicsit ellentétbe állítom azt, amit Lasztovicza Jenő mondott, hogy hány munkahelyet 
lehetne teremteni, ha ezt a pénzt, amit itt stadionépítésre fordítunk, mondjuk a kis- és 
középvállalkozásokra és azok megerősítésére fordítanánk. Tehát ezért nem akarok belemenni 
ebbe sem.  

Viszont ami miatt szót kértem, az Kovács Péter hozzászólása. Valóban, teljes 
mértékben igaza van a képviselő úrnak. Nagyon sok visszásság van a parkolási engedélyek 
kiadásával kapcsolatosan, vagyis azzal, hogy hogyan lehet új beruházásokat csinálni például 
különböző irodaház-komplexumok megépítésénél, viszont önök kétharmados többségben 
vannak. Kérem azt, hogy jelezze ezt az adott szakpolitikusok felé, hogy változtassunk ezen a 
szabályozáson jelen pillanatban, és tiltsuk meg azt, hogy úgy lehessen ma irodaházakat 
építeni Budapesten, hogy kiskapukkal kikerülik a parkolóhelyek megépítését, és kiváltják, 
ezzel terhelve egyébként a lakosságot. Maximálisan támogatnánk önöket ebben a 
törekvésükben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor nekem csak egy rövid észrevételem van. Az az 

üzenetérték, ami már valóban elhangzott: ha már sport, akkor tegyük hozzá, a Sport- és 
turizmusbizottság tagjaként hadd jelezzem, hogy egy-egy panziótulajdonos ilyenkor mit szól, 
hogyha ő meg a szobaszámnak megfelelő parkolóhelyeket nem tudja, képtelen - vagy 
méretbeli körülmények miatt, vagy anyagi körülmények miatt - kiváltani, és ő nem tudja ezt 
megépíteni. Tehát az üzenetértéke az emberek felé ebből a szempontból nem rossz. (Sic!) 

Egy szakmai, egy építészkérdés, biztos én vagyok tájékozatlan: mi a különbség a 
megengedett legnagyobb építménymagasság és az épületek legmagasabb pontjára vonatkozó 
megengedett legnagyobb érték között? (Kovács Péter: Erre tudok én is válaszolni!) Elhiszem, 
én nem tudom, de akkor legalább most meg fogom tudni. Bánki Erik előterjesztő úré a szó. 

Bánki Erik reflexiói 

BÁNKI ERIK országgyűlési képviselő (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen. 
Elnök úr, ha megengedi, akkor én csak és kizárólag a törvényjavaslattal kapcsolatban 
felmerült kérdésekre koncentrálnék, mert itt sok minden elhangzott, aminek nincs igazából 
köze se a tárgysorozatba-vételhez, se az általános vitára való alkalmassághoz.  

Két érdemi kérdés volt, az egyik Horváth András képviselőtársam részéről, amelyre 
részben Hadházy Sándor már válaszolt. Tehát itt nem arról van szó, hogy nem kellene 
megfelelni a tűzvédelmi előírásoknak, hanem arról van szó, hogy az épületek közötti távolság 
kérdésében ennek a beruházásnak az általános szabályozástól eltérést enged a törvényjavaslat, 
ami értelemszerű, hiszen a 36 hektár beépítését így tudjuk a legoptimálisabban megvalósítani.  

A másik pedig, nem is értettem, ugyanennek a 6. §-nak a (2) bekezdése, a parkolószám 
körüli vitákat, hiszen a törvény egyáltalán nem mentesít a parkolószám biztosítása alól, 
csupán annyi engedményt tesz, hogy ezt nem kell már az építési engedély megszerzésekor 
felmutatni, hanem elég a használatbavételi engedély során.  

De a használatbavételi engedély során már meg kell oldani a parkolóproblémát, illetve 
maximum ott kaphat még valamilyen időbeli elcsúszásra lehetőséget, de nem mentesíti a 
parkolóhelyek biztosítása alól a törvény magukat a beruházásokat. Tehát azt gondolom, kellő 
pontossággal és alapossággal történt az előkészítés, és azt gondolom, mindenben megfelel 
annak a célnak, amelyet már a bevezetésben említettem. Köszönöm.  
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ELNÖK: A műszaki kérdésre csak kíváncsiságból várnám a választ! 

Vígh László reflexiói 

VIGH LÁSZLÓ kormánybiztos (Nemzeti Sportközpontok): Köszönöm szépen. A 
tűzvédelmi abszolút ugyanez, tehát pont arról szól, hogy még szigorúbban, még pontosabban 
meg tudjunk ezeknek felelni.  

Valószínűleg Horváth András képviselő úrral másképp kommunikálunk, másképp 
gondolkozunk. Nem azért csinálunk ötletpályázatot, hogy a hatásvizsgálatok, amik nem 
készültek el, meglegyenek. Megvannak a hatásvizsgálatok, hiszen 6-8-10 évre visszamenőleg 
nálunk vannak ezek az elképzelések. Ennek az összegzése az, amit most az ötletpályázatban 
kért az építészszakma, hogy legyen kiírva és elmondhassák a véleményüket, illetve részt 
vehessenek a munkának a kialakításában.  

Az épületmagasság és az építménymagasság: a környező épületek magasságát és a 
területen elhelyezkedő épületek átlagmagasságát veszi az egyik, ez egy nagyon komoly 
képlet. Nem hoztam el magammal, de higgye el, hogy ez megvan.  

A másik pedig a legmagasabb épület legmagasabb pontja. Ez azért nagyon fontos, 
mert ez egy speciális épület. Bár nem rendelkezik róla a törvény, hogy ez a speciális 
épületeknek melyik szakaszába való. Emiatt is szolgálja többek között, nemcsak a sietség 
miatt, hanem egy csomó minden nincs ma rendezve a jogszabályi környezetekben, hogy ezek 
milyen típusú épületek, meg egyáltalán az egyéb jogszabályokhoz hogyan kapcsolódik. Ha ezt 
mind módosítani akarnánk, akkor csak többéves csúszással történhetne a beruházás. Tehát 
nemcsak emiatt van, hogy sietni kell, hanem ezeknek a tisztázása ne kerüljön ebbe bele, 
hanem kimondottan ebbe az irányba tudjon haladni ez a törvény.  

És például ez azért speciális épület, mert maga az átlagmagassága most, jelen 
pillanatban 27 méter, a jövőben ez olyan 43-45 méter lesz, vizsgálva a mostani, Európában 
épített stadionokat. Viszont a mostaninak, a zsiráfnak a magassága körülbelül olyan 60-65-70 
méter - bocsánat, a zsiráf a világítóállvány, mi zsiráfnak hívjuk. Ezt a kettőt kell 
különválasztani egymástól, és azért fogalmazott így a törvény, így határozta meg a kettőt 
külön.  

A parkolóval kapcsolatban volt még egy kérdés. Alapvetően ma ennek a 
létesítménynek van működési engedélye, ami azt jelenti, hogy megfelelő parkolóhellyel 
rendelkezik ma ez a létesítmény, amit azt gondolom, mindannyian tudunk, hogy nem így van, 
hiszen amikor 1953-ban megépítették ezt a létesítményt, viszonylag kevesebben jártak 
autóval, mint ma, talán még metró sem volt, ha jól emlékszem, bár lehet.  

És azt gondolom, emiatt is fontos átvizsgálni és felülvizsgálni a parkoló kérdését. Ezt 
teszi meg a törvény, ezért keresünk rá ilyen megoldásokat. Volt arról szó, hogy mélygarázst 
keressünk, volt arról szó, hogy mélygarázst építsünk alá - nagyon drága. És ekkor jött az ötlet, 
hogy a mellette lévő, egyébként is állami tulajdonban lévő Novák-piacot, ami elhanyagolt és a 
többi, próbáljuk bevonni. Ennek az egyeztetése megtörtént, mind a kerülettel, mind a 
fővárossal, mind pedig a kormányhivatal megfelelő szintű vezetőivel.  

Egyébként a tendencia az, hogy például a Wembley Stadionban nem építettek 
parkolót, tehát 90 ezer ember számára nem építették meg, most van folyamatban egy 3100 
férőhelyes parkolóhely kialakítása a Wembley-hez. Nagyon sokszor az a szemlélet és az az 
elképzelés, hogy ne legyen parkoló, mert akkor kocsival jönnek, és ha kocsival jönnek, nem 
fogyasztanak sört. Ha nem fogyasztanak sört, akkor nem lesz szponzora a rendezvénynek.  

Tehát picit átalakul ma már ennek az egész sportfinanszírozásnak, sportrendezésnek a 
folyamata. Köszönöm szépen. 
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazzunk! Kérdezem a bizottságot, Bánki Erik 
előterjesztésében a tárgyalt törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét ki tartja általános vitára 
alkalmasnak, aki igen, szavazzon! (Szavazás.) 14 igen szavazat. Aki nem? (Szavazás.) 2 nem 
szavazat. Aki tartózkodik? (Szavazás.) 1 fő. Köszönöm.  

Bizottsági előadók kijelölése 

Többségi véleményt ki kíván mondani a bizottság részéről? (Kovács Péter jelentkezik.) 
Kovács Péter képviselőtársunk jelentkezett.  

Aki igennel szavaz? (Szavazás.) Egyhangú, rendben. 
Kisebbségi véleményt kíván-e valaki mondani? (Horváth András Tibor jelentkezik.) 

Horváth András. (Szavazás.) Őt szintén egyhangúlag támogatjuk. Köszönöm szépen. 
Átadnám az elnök úrnak az elnöklést. Köszönöm. 
 

(A bizottsági ülés vezetését Bánki Erik, a bizottság elnöke veszi át.) 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló T/6939. számú 
törvényjavaslat /Bánki Erik (Fidesz) képviselő önálló indítványa/ (A módosító javaslatok 
megvitatása) 

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. A 2. napirendi pontot befejezve áttérünk a 
harmadik napirendi pontunkra, amely a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványok megtárgyalását célozza.  

Három módosító indítvány érkezett a bizottság elé. Képviselőtársaim az ajánlást 
megkapták, amelyben ezt nyomon tudják követni. Az 1. ajánlási számon Szilágyi György 
képviselő úr módosító indítványa szerepel. Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
DR. FAZEKAS ATTILA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk, 

elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság álláspontját, ki az, aki támogatja az 

indítványt. (Szavazás.) 3 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem 
szavazat. Köszönöm szépen, a bizottság egyharmada sem támogatja. 

A 2. ajánlási számon Mile Lajos képviselő úr indítványa szerepel. Az előterjesztő nem 
támogatja. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. FAZEKAS ATTILA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk, 

elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja az 

indítványt. (Szavazás.) 6 igen szavazat. Köszönöm szépen. Ki az, aki nem támogatja? (Senki 
sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) 11 tartózkodás. Akkor a bizottság nem támogatja, 
egyharmad támogatást viszont szerzett az indítvány. 

A 3. ajánlási számon szintén Mile Lajos képviselő úr indítványa szerepel. Az 
előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. FAZEKAS ATTILA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság álláspontját, ki az, aki támogatja az 

indítványt. (Szavazás.) 3 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem 
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szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás, tehát a bizottság egyharmada sem 
támogatta.  

Köszönöm szépen Fazekas Attila főosztályvezető úrnak a vitában való részvételt.  
A 3. napirendi pontot lezárva a bizottság ülését berekesztem. Mindenkinek szép és 

eredményes napot kívánok! 
 
 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 18 perc) 
 

Bánki Erik  
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Madarász Mária 
 


