
 
Ikt.sz.: STB/69-1/2012.  

STB-15/2012. sz. ülés 
(STB/72/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának 
2012. május 24-én, csütörtökön, 8 óra 11 perckor  
a Képviselői Irodaház 520. számú tanácstermében 

megtartott üléséről 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 



 2 

Tartalomjegyzék  

 

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

A bizottság részéről 4 
Megjelent 4 
Helyettesítési megbízást adott 4 

Meghívottak részéről 4 
Hozzászóló 4 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 5 

Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi 
LXV. törvény módosításáról szóló T/7039. számú törvényjavaslat   
(Bánki Erik, Hadházy Sándor és Babák Mihály (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa)  
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)                                                             5 

Hozzászólások 5 

Határozathozatal 6 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: a 
budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai 
Központ integrált rekonstrukciójáról szóló T/7263. számú törvényjavaslat  
(Hadházy Sándor és Szalay Ferenc (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 6 

Hadházy Sándor szóbeli kiegészítése 6 

Kérdések, hozzászólások 8 

Vígh László kormánybiztos hozzászólása 11 

Hadházy Sándor reflexiója 12 

Határozathozatalok, elnöki zárszó 12 

 

 

 



 3 

Napirendi javaslat  
 

1. Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. 
évi LXV. törvény módosításáról szóló T/7039. számú törvényjavaslat   
(Bánki Erik, Hadházy Sándor és Babák Mihály (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa)  
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  
 

2. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:  
a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti 
Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról szóló T/7263. számú 
törvényjavaslat 
(Hadházy Sándor és Szalay Ferenc (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Szalay Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke 
 
Zakó László (Jobbik), a bizottság alelnöke 
Becsó Zsolt (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Kovács Ferenc (Fidesz) 
Kovács Péter (Fidesz) 
Lasztovicza Jenő (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) 
Törő Gábor (Fidesz) 
Vincze László (Fidesz)  
Szilágyi György (Jobbik) 
Kukorelly Endre (LMP) 
 

Helyettesítési megbízást adott  

 
Bánki Erik (Fidesz) Szalay Ferencnek (Fidesz) 
Becsó Zsolt (Fidesz) megérkezéséig Kovács Péternek (Fidesz) 
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) megérkezéséig Törő Gábornak (Fidesz) 
Vincze László (Fidesz) megérkezéséig Hadházy Sándornak (Fidesz) 
Bús Balázs (KDNP) Kovács Ferencnek (Fidesz) 
Hoffman Pál (KDNP) Lasztovicza Jenőnek (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről   
 

Hozzászólók  
 
Dr. Máté János főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
Vígh László kormánybiztos (Nemzeti Sportközpontok) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 11 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

SZALAY FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt! Tisztelt Bizottság! Elkezdjük a munkánkat. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit.  

Kérdezem, a napirendi sorhoz van-e bárkinek hozzáfűznivalója. (Nincs jelentkező.) 
Nincs.  

A helyettesítési rend a következő: az elnök urat én helyettesítem, Becsó 
képviselőtársunkat Kovács Péter képviselőtársunk, Bús Balázs képviselő urat Kovács 
képviselőtársunk, Hoffman képviselőtársunkat Lasztovicza Jenő képviselőtársunk, Tapolczai 
képviselőtársunkat pedig Törő Gábor helyettesíti, és így a bizottságunk határozatképes, tehát 
elkezdhetjük a munkánkat.  

Szavazzunk arról, hogy elfogadjuk-e a napirendi sort. (Szavazás.) Egyhangúlag 
elfogadtuk.  

Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi 
LXV. törvény módosításáról szóló T/7039. számú törvényjavaslat   
(Bánki Erik, Hadházy Sándor és Babák Mihály (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

Az első napirendi pont a sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 
törvény módosításáról szól.  

Átadom a szót a minisztérium képviselőjének.  
 
DR. MÁTÉ JÁNOS főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm 

szépen, alelnök úr. Tisztelt Bizottság! A kormány a kapcsolódó módosítót nem támogatja.  
Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Az előterjesztőnek adom meg a szót.  
 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Az előterjesztő szintén nem támogatja. 

Köszönöm szépen. (Szilágyi György jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Szilágyi képviselő úr! 

 

Hozzászólások 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Furcsa helyzet van jelen 
pillanatban, mert a benyújtók közül senki nem tartózkodik a bizottsági ülésen, hiszen Pál Béla 
és Varga László nyújtotta be ezt a módosító javaslatot.  

A Jobbik Magyarországért Mozgalom támogatná ezt a kapcsolódó módosítót, ezért, ha 
megengedik, pár mondatban én mondanám el, hogy miért lenne esetleg jó ez a kapcsolódó 
módosító. Ami miatt jó lenne, az nem a mostani helyzet, hiszen a mostani helyzetben - amikor 
a kormány kétharmadban van, a szakszövetségekben mindenhol fideszes politikusok vannak, 
és egyébként a sportegyesületeknél is elég nagy számban találhatók meg - nincs különösebben 
lényegi tartalma ennek a módosítónak, hiszen mindenről egy személyben a kormány vagy a 
Fidesz dönthet. Akkor lehet jó ez a módosító javaslat, és ezért is javasoljuk, hogy elfogadjuk, 
ha majd változások lesznek az országban. Hiszen ez a módosító javaslat a civil kontrollt 
erősíthetné a sportlétesítményekkel kapcsolatban, tehát egy plusz civil kontroll lehet az, 
amikor az érintett sportegyesületeknek vagy a sportági szakszövetségnek is bele kellene 
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egyeznie abba, hogy a sportigazgatási szerv mondjuk méltányosságból a sportcélú 
ingatlanokkal kapcsolatban milyen döntéseket hoz.  

Tehát arra kérem önöket, hogy fontolják meg, hogy ezt a kapcsolódó módosítót azért 
támogassák, hogy az oly sokszor emlegetett civil kontrollt erősítsük a sport területén.  

Köszönöm szépen. (Lasztovicza Jenő jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lasztovicza Jenő képviselő úr! 
 
LASZTOVICZA JENŐ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak szeretnék 

hozzászólni a képviselőtársam előző hozzászólásához, mert komoly tévedésben van, amikor 
azt mondja a képviselő úr, és már sokadszor, hogy a fideszes politikusok vették át a 
sportegyesületeknél és a szakágaknál a vezetést. Azért jó néhány olyan politikus is van, aki 
nem a Fideszhez tartozik, és jó néhány civil személy van, aki a sportegyesületeket irányítja.  

Azt, hogy néhány egyesületnél vannak fideszes politikusok, mindannyian aláírjuk. De 
ha megnézzük, hogy Baráth Etele a kajak-kenu sportnak a vezetője, Gyárfás Tamás az 
úszóké, és lehetne ezt tovább sorolni, azt gondolom, nem erre kellene kihegyezni a hangsúlyt, 
és erre kérem a képviselőtársamat, mert ez így nem valós.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A módosító javaslathoz van-e hozzáfűznivaló? (Szilágyi 

György jelentkezik.) Szilágyi képviselő úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Egyetlenegy megjegyzés: ez valóban így van Baráth 

Etele és Gyárfás Tamás esetében, csak a jövőbeni elképzelések alapján sem Baráth Etelénél, 
sem Gyárfás Tamásnál nem jöhet szóba mondjuk egy stadionépítés, ellenben például a 
Ferencvárosnál igen, ahol nem Baráth Etele van, hanem más, de ennyit erről, mert ez nem a 
témához tartozik.  

Köszönöm.  
 

Határozathozatal 

ELNÖK: Akkor ezt a témát itt befejeztük, jó? A módosító javaslat kapcsán kérdezem a 
bizottságot, hogy elfogadjuk-e a módosító javaslatot avagy sem. Aki elfogadja, szavazzon! 
(Szavazás.) Ketten elfogadják. Aki nem fogadja el? (Szavazás.) Tizenketten nem fogadtuk el. 
A bizottság egyharmada sem támogatta a módosító javaslatot.  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: a 
budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti 
Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról szóló  T/7263. számú 
törvényjavaslat (Hadházy Sándor és Szalay Ferenc (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa) 

A második napirendi pontunk az Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a 
Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról szól.  

Kérdezem az előterjesztőt, Hadházy urat, kíván-e szólni. (Jelzésre:)  Tessék 
parancsolni! 

 

Hadházy Sándor szóbeli kiegészítése 

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! A Puskás Ferenc Stadion átalakításának szükségességéről először Gyurcsány 
Ferenc beszélt 2006-ban, a 2012-es Európa-bajnokságról való döntő szavazás előtt 
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Cardiffban. Azt is mondta, hogy akár megnyerjük a rendezés jogát, akár nem, elkezdődik az 
építkezés. Nem kezdődött el az építkezés természetesen.  

Az új Puskás Ferenc Stadionról hat éve folyik vita, szakmai berkekben, sajtóban, civil 
körökben, számos helyen. (Kukorelly Endre megérkezik.) Tudjuk jól, hogy az Országgyűlés 
nagyon nagy többséggel és nagyon nagy egyetértésben 2007-ben elfogadta a sportról szóló 
stratégiát, a sportstratégiát, amely tartalmazta a Puskás Stadion kérdését. Azt is tudhatjuk, 
hogy a nemzeti együttműködés kormánya a sport területét kiemelt ágazatnak tekinti, 
mondhatjuk nyugodtan, hogy stratégiai ágazatnak. Ennek bizonyságaként az elmúlt szűk két 
esztendőben számos kormányzati intézkedés született, illetve a magyar Országgyűlés is 
számos olyan jogszabályt alkotott, amely a sportéletet alapvetően kedvezően befolyásolta, 
illetve változtatta meg. Utalok itt többek között a sporttörvény módosítására, utalok a 
társasági adóról szóló törvény megalkotására, amelynek eredményeként évente körülbelül 
20 milliárd forint többletforrás áramlik a sportba, és utalhatok a sportirányítási rendszer 
gyökeres átalakítására, a Magyar Olimpiai Bizottság szerepének megerősítésére is.  

A kormány 2011. november 2-án fogadta el a Puskás Ferenc Stadion újjáépítésével 
kapcsolatos koncepciót. Az akkori döntés 40 ezer férőhelyes, de 50 ezer férőhelyesre 
bővíthető sportlétesítményt tartalmazott. A miniszterelnök úr 2012. március 20-ai bejelentése 
szerint a tervezettnél nagyobb, 65 ezer ember befogadására képes stadion építésére van 
szükség, és emellett egy kisebb olimpiai központ kialakítása is szükséges. A korábbi döntés 
megváltoztatását az indokolta, hogy az új standionra nemcsak a mostani leromlott állapota 
miatt van szükség, hanem azért is, mert az UEFA nézőbarátként ma már azt preferálja, hogy a 
pálya szélétől 4-6-8 méter távolságra legyenek a lelátók, vagyis ne legyen olyan futópálya, 
mint amilyen az egykori Népstadionban jelenleg is van. Ezenkívül szigorú előírásoknak kell 
megfelelniük a stadionoknak, ha Európa-bajnokságot, Európa Liga- vagy Bajnokok Ligája-
döntőt kívánunk bennük rendezni. Az egyik peremfeltétel a befogadóképesség, a BL-
döntőhöz minimum 60 ezres stadionra van szükség.  

Ez év február elején Vígh László kormánybiztos úr az Építész Kamara képviselőivel 
egyeztetést tartott az új stadion ügyében. Ezen jelen volt az országos főépítész, a fővárosért 
felelős állami főépítész, továbbá korábbi fővárosi főépítészek, kerületi főépítészek, valamint 
szakmai szervezetek vezetői is. Az egyeztetésen tárgyalt legújabb elképzelés szerint a 
Népstadiont egészében nem, csak a felső karéját bontanák le, és mellette épülne fel az új 
stadion. A szakma is pozitívumként emeli ki, hogy a régi stadion elbontása elmarad, tehát az 
megmarad. (Vincze László megérkezik.) 

A közelmúlt megalakult egy bírálóbizottság, amely tulajdonképpen egy ötletpályázat 
előkészítését és lebonyolítását végzi el annak érdekében, hogy a kiváló magyar építészek 
tudását is hasznosítani tudjuk, újabb és újabb ötleteket tudjunk meríteni, és ezek tapasztalatai 
alapján kerül majd ténylegesen megtervezésre az új létesítmény.  

Szeretném kiemelni azt is, hogy nem csupán sportról van szó, hanem egy olyan 
létesítmény megépítése van tervben, amely a sport mellett hazai és nemzetközi kulturális 
események színhelyéül is szolgálhat. Nagyon jól tudjuk, hogy a sport is és a kultúra is 
turisztikai tényező, attrakciót jelent, amely nézőket vonz, és amely a turisztikai bevételeket is 
növeli.  

A korábban benyújtott javaslat visszavonásra került ebben a kérdésben. Áttekintettük, 
és indokoltnak tartottuk a visszavonást, és egy új javaslatot fogalmaztunk meg, amely, úgy 
gondoljuk, világosabb, érthetőbb, illetve olyan részekkel egészült ki, amelyeket a korábbi 
javaslat nem tartalmazott. Ilyen például az, hogy a beruházással érintett helyrajzi számokat 
teljes egészében tartalmazza felsorolásszerűen; a korábbi javaslatban talán félreérthető volt, 
hogy megjelent egy helyszínrajzi melléklet is. Ez nem a törvényjavaslat része, szeretném ezt 
hangsúlyozni, hanem a képviselők, a döntéshozók számára egy segítség, hogy el tudják 
helyezni a beruházást, és tudják azt, hogy miről döntenek.  
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A törvényjavaslat hatályára vonatkozó rendelkezést állapítja meg az 1. §, megjelölve a 
beruházás területét határoló közterületek elnevezését is, ezt is egyébként bővebben 
fogalmaztuk meg, pontosításra kerültek, tehát nem csupán a fő kontrollokat határoztuk meg, 
hanem tételesen, végig körbejárva az ingatlant, meghatároztuk azokat a közterületeket, 
amelyek lehatárolják a fejlesztési területet.  

A törvényjavaslatnak a 2. §-hoz kapcsolódóan ezen szerkezeti egysége a nemzeti 
vagyonról szóló törvénytől eltérően lehetővé teszi, hogy a beruházással érintett állami 
tulajdonú ingatlanon annak vagyonkezelője beruházást és felújítási tevékenységet végezzen. 
Ez az előző javaslatban más megfogalmazásban volt olvasható, ez egy egzaktabb, pontosabb 
megfogalmazás.  

A törvényjavaslat szerkezeti egysége a beruházást mentesíti több engedélyezési 
feltétel alól, nevesítve az adott eljárásokat. Itt a korábbi bizottsági ülésen szó volt arról, hogy 
például a tűzbiztonság kérdése nem kellően megfogalmazott és meghatározott, hanem egy 
félreérthetőbb megfogalmazás került a javaslatba, ezt most teljesen egzakt módon sikerült 
megfogalmazni. Szeretném egyébként pontosan is idézni: „A beruházással összefüggő 
közigazgatási hatósági eljárásban az épületek közötti tűztávolságra vonatkozó jogszabályi 
előírások alól más, legalább azonos biztonsági szintet szavatoló műszaki megoldás esetén 
eltérési engedély adható.” Tehát ez nem azt jelenti, hogy a tűzbiztonságot a háttérbe kívánjuk 
szorítani, hanem a tűztávolság alóli felmentés ellentételeként más eszközökkel kell legalább 
ugyanezt a biztonságot megvalósítani.  

A parkolási kérdésről szeretnék még szólni. Ez egy nagyon fontos kérdés, és 
tulajdonképpen az ötletpályázatnak is az egyik fontos feladata az, hogy vizsgáljuk meg, hogy 
ez a létesítmény hogyan fog üzemelni, hogyan lehet a nézőközönség odajutását és elutazását, 
eltávozását a lehető legnagyobb rendben és biztonságban megoldani. Egyáltalán nem biztos 
az, hogy olyan megoldást kell alkalmazni, amely szerint mondjuk a 65 ezer 
befogadóképességű létesítmény esetében, ha azt elosztjuk néggyel optimális esetben, az azt 
jelenti, hogy 15 ezer gépkocsit kellene a környéken parkoltatni. (Becsó Zsolt megérkezik.) 
Megvizsgáltunk, illetve a bírálóbizottság tagjai is és a kormánybiztosi munkatársak is 
megvizsgáltak nemzetközi példákat, és nagyon sok helyen a tömegközlekedést helyezték 
előtérbe, és parkolóhelyeket csak nagyon minimális mértékben alakítottak ki például az új 
Wembley Stadion környezetében is, tehát ez nem feltétlenül szükséges. Nyilvánvaló, hogy a 
magyar jogszabályok előírják a parkolási kérdés megoldását, erre azonban egyrészt felmentés 
adható, másrészt pedig részben parkolómegváltással is lehet ezeket a kérdéseket kezelni.  

Mindezek alapján tisztelettel ajánlom a tisztelt bizottság figyelmébe a benyújtott 
javaslatot, és kérem a támogatásukat.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e kiegészítenivaló, kormánymegbízott úr?  
 
DR. MÁTÉ JÁNOS főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm 

szépen, alelnök úr. A kormány támogatja az előterjesztést. Miután a képviselő úr kimerítően 
ismertette azt, ezért nincs más kiegészítés.  

 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm. Kérdések merültek-e fel? (Szilágyi György jelentkezik.) Szilágyi 
úr! 
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SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Elmondtam az előzőnél is, amit 
benyújtottak, és most is elmondom, hogy nehéz helyzetben van a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom, hiszen két lényeges dolgot kell figyelembe venni. 

Az egyik az, hogy mi is valóban egyetértünk azzal, hogy már régen fel kellett volna 
újítani a Puskás Ferenc Stadiont, szüksége van az országnak egy nemzeti stadionra, és abban 
is egyetértünk, hogy szüksége van az országnak egy olimpiai központra is. Amivel viszont 
nem értünk egyet, az az, hogy vajon a legjobb időpontban akarjuk-e megépíteni ezeket, tehát 
most van-e arra a legjobb lehetőség Magyarország gazdasági helyzetét figyelembe véve, a 
gazdasági környezetet figyelembe véve, hogy egy ilyen beruházást elkezdjünk. Hiszen ha 
csak a stadiont veszem figyelembe, a tervek alapján, amiket lehet hallani, ha csak a 
stadionépítést veszem figyelembe, az minimum 60-80 milliárd forintos beruházás, és akkor 
még nem számoltam a különböző létesítményeket, ahogy Orbán Viktor mondta, hogy 
olimpiai központot szeretnének létesíteni, mert ez még többe fog kerülni. Tehát a jelenlegi 
helyzetben, amikor Gyurta Dánielnek egy éve nem tudnak kifizetni 3 millió forintot a 
világbajnoki címéért, akkor elég nehéz elképzelni, hogy erre most van a legjobb pillanat. 
Aminek örülünk, az az, hogy visszavonták az előző törvényjavaslatot, és most benyújtottak 
egy új törvényjavaslatot, amiben pontosítottak jó pár dolgot, valóban ezekre is szükség volt.  

A tűzbiztonság kérdése valóban az első benyújtásnál egy kicsit aggályosnak tűnt. Még 
most is azt mondom, hogy azonos biztonságot szavatol a tűztávolság hiányában, remélem, 
hogy erre meglesz a megfelelő lehetőség technikailag, hogy ez kivitelezhető legyen, de 
természetesen ez majd a különböző tűzbiztonsági szervezetekre tartozik, hogy ennek a 
kérdését eldöntsék.  

A parkolókérdésről: valóban nyugaton több hasonló példa is van arra, de egyébként, 
ha nem a szűk környezetét vesszük a jelenlegi területnek, akkor akár valamivel távolabb is 
találhatóak lehetnének olyan területek, amelyek hasznosíthatók lennének a parkoló kérdésére, 
ami még azt is előrevetítené, hogy a P+R parkolást nemcsak a mérkőzések idején, hanem 
egyébként is a metró közelsége miatt használni lehessen. Még belevehetjük azt is, hogy ez a 
konferenciaközpont építésével is összekapcsolható, tehát egy komplexebb tervvel meg lehetne 
oldani egyszerre az Olimpiai Központ parkolási lehetőségét, és meg lehetne oldani esetleg a 
konferenciaközpont parkolási lehetőségét, tehát valóban ez is egy később eldöntendő kérdés 
lehet.  

Azért nem tudunk a részleteibe nagyon belemenni, mert ahogy az előterjesztő is 
mondta, még nem tudjuk a részleteket, hiszen még egy ötletpályázat szintjén tartunk, később 
fog kiderülni, hogy milyen létesítményeket fognak felhúzni, és ennek mi lesz az elképzelése. 
Egy biztos: a befogadóképességen kívül nagyon fontos szempontnak kell lenni ennél a 
beruházásnál annak, hogy önállóan, állami támogatás nélkül is működőképes létesítményeket 
és komplexumokat hozzunk létre. Ez azt jelenti, hogy olyan kiegészítő létesítményeket is kell 
tervezni a sportlétesítményhez, amelyek képesek arra, hogy önálló bevétellel eltartsák és 
fenntartsák ezt a létesítményt, tehát ne az az állapot jöjjön létre, mint ami egyébként a Puskás 
Ferenc Stadionnál létrejött, hogy a nagyobb rendezvényeken, amikor a válogatottnak jól ment, 
akkor megvolt a kihasználtsága arra az egy-két napra, egyébként meg szinte az év nagy 
részében ott állt üresen. Tehát ezt is valóban jól át kell gondolni és meg kell fontolni.  

Ami miatt mi tartózkodni fogunk, az az, hogy magát ezt a törvényjavaslatot, hogy 
eljussunk a tervezéssel és minden egyes engedélyeztetéssel a startvonalig, hogy bármikor 
elkezdődhessen a Puskás Ferenc Stadion rekonstrukciója és a hozzá tartozó más 
létesítményeknek a felépítése, maximálisan támogatjuk, addig, hogy eljussunk a startvonalig: 
készen legyenek az engedélyek, meglegyen a terveztetés és hasonlók. Amit nem támogatunk, 
az az, hogy a beruházást most indítsuk el, hiszen nem látjuk, hogy megfelelő lenne, mint 
ahogy az előbb is említettem, a gazdasági környezet. Tehát a Jobbik Magyarországért 
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Mozgalom ezért fog tartózkodni, és mivel tartózkodni fogunk, így bejelenteném a kisebbségi 
vélemény elmondására való igényt is, amennyiben a bizottság ezt támogatja.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Van-e még vélemény, hozzáfűznivaló? (Kovács Péter jelentkezik.) Kovács 

Péter képviselő úr! 
 
KOVÁCS PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én nagyon röviden 

annyit mondanék Szilágyi képviselő úrnak a hozzászólására, hogy igaza van abból a 
szempontból, hogy komoly dilemma az, hogy valamit mikor kezdjünk el, és sajnálatos módon 
nemcsak ennél az egy helyzetnél van komoly dilemma, hanem például a fiataloknál abban, 
hogy mikor vállaljanak gyereket, és ahogy látjuk, a fiatalok úgy döntenek, amit most a Jobbik 
is javasol, hogy halogassuk ezt még, hezitáljunk még, nem kell ezzel még foglalkozni, és 
akkor van az, hogy 30 évesen vagy afölött szülnek a nők. Szerintem ez nem jó dolog.  

Vágjunk bele, kezdjük el most, ha már tudjuk, hogy a cél jó, és egyetértünk a céllal, 
akkor kár hezitálni, soha nem lesz olyan jó a gazdasági helyzet, hogy azt tudjuk mondani rá, 
hogy most itt az idő, hogy elkezdjük ezt a dolgot, és talán ezért is van az, hogy amikor a 
fiatalok gondolkodnak, hogy mikor vállaljanak gyereket, végül kicsúsznak abból az időből, 
amikor lehetne. Úgyhogy ne hezitáljunk, én azt javaslom.  

Köszönöm. (Zakó László jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Alelnök úr! 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Bár nem tudom, hogy a 

Jobbik mit támogat a hezitálásban a gyermekvállalás tekintetében, én is azt mondom, hogy 
régen se, nagy szegénység idején se gondolkodtak ezen a falusi emberek, és tisztességes, 
becsületes embereket neveltek fel, akár tíz gyermeket is vállalva. Ugyanakkor van egy 
dilemmám.  

Kérdezem az előterjesztőt, illetve a tisztelt bizottságot is, hogy nincs-e valamilyen 
rossz üzenetértéke annak, ha valamire egy vezető kormánypárt azt mondja, hogy ez márpedig 
sürgős, egy kicsit helyezzük törvényen felül, illetve hozzunk egy olyan törvényt, amellyel a 
vonatkozó törvényeket puhítjuk az adott objektum vagy létesítmény tekintetében. Ha majd 
ezentúl egy általános iskola, vagy egy szociális otthon, vagy egy egészségügyi intézmény 
építésekor, nem beszélve egy nem túl népszerű multibolt nyitása kapcsán azzal a kérelemmel 
fordulnak az illetékes hatóságokhoz, hogy kérjük, egy kicsit puhítsanak már a tűzvédelmi, a 
parkolóhely-kialakítási és egyéb kötelmeinken, akkor bátran lehet-e önökhöz vagy Hadházy 
képviselő úrhoz mint előterjesztőhöz - aki emellett érvelt - irányítani őket, hogy 
próbálkozzanak máshol, mert ha valakinek már sikerült, akkor önöknek is sikerülni fog.  

Tehát én nem tartom ezt annyira fontos és valóban sürgős, kardinális kérdésnek, hogy 
most mentességet adjunk - példát statuálva esetleg másoknak is - a szabályok feloldása alól. 
Tehát a tendenciát, a folyamatot nem tartom egészségesnek.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Van-e még hozzászólás? (Törő Gábor jelentkezik.) Tessék parancsolni! 
 
TÖRŐ GÁBOR (Fidesz): Szilágyi úrhoz csatlakozva azt szeretném mondani, hogy a 

gazdasági krízishelyzetre hivatkozva természetesen le lehet mondani az országban az összes 
beruházást, de mi itt vagyunk a sportbizottságban, és meggyőződésem, hogy olyan leromlott 
állapotban vannak a létesítményeink, hogy valóban minél sürgősebben hozzá kell nyúlni 
ezekhez, és el kell kezdeni az építkezéseket, a felújításokat.  
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A puhításról a törvénnyel kapcsolatban azt kell mondanom, mivel a gazdasági 
helyzetre hivatkoztunk, hogy egy bizonyos puhítás milliárdokat jelenthet egy 
stadionépítésben, és igazából a képviselőtársamnak a javaslata erről szól, hogy nem mindegy, 
hogy 65 milliárdba kerül egy stadionépítés vagy 80 milliárdba, és ugyan a nemzetközi 
előírásoknak még megfelel, de puhított engedélykiadásokkal meg tudjuk oldani, hogy bizony 
5-10 milliárdokat tudunk ezzel megtakarítani.  

 
ELNÖK: Van-e még hozzáfűznivaló? (Jelzésre:) Kormánymegbízott úr! 

 

Vígh László kormánybiztos hozzászólása 

VÍGH LÁSZLÓ kormánybiztos (Nemzeti Sportközpontok): Köszönöm szépen. Nem 
tudom a sorrendet, hogy most lehet-e hozzászólni vagy később. Köszönöm szépen. Furcsa 
lesz, amit mondok, de szeretném áttenni egy más síkra az érvelés és a beszélgetés folyamát.  

Az, hogy most újra itt ülünk a Puskás-törvénnyel kapcsolatban, amint a múltkor is 
említettem és most is mondom, engem abszolút megerősített abban, hogy szükség van arra, 
hogy ez a beruházás meg tudjon valósulni. Nem azért, mert sietni kell vele, nem azért, mert 
most hirtelen, gyorsan el kell kezdeni, hanem azért, mert ma annyi jogszabály, annyi törvény 
és minden egyéb változik, hogy másképpen ezt a létesítményt nem lehetne megépíteni. 
Mondok egy konkrét példát: megkérdezték tőlem, mert egy csomó egyeztetés zajlott, négy-öt 
minisztériummal, szervezetekkel, egyebekkel, hogy mekkora lesz a parkolóigénye ennek a 
létesítménynek, amikor majd elkészül. Változik jelen pillanatban az OTÉK, változik az építési 
törvény, Budapest változtatja a szabályozási tervét, a kerület változtatja a szabályozási tervét, 
és nem tudom, még mi minden változik, tehát a sürgetés és a sietség mellett egy másik 
nagyon fontos dolog az - és erre próbáltam felhívni a múltkor is a figyelmet -, hogy ez egy jól 
kommunikálható érv, de nem ez az elsődleges.  

Az elsődleges az, hogy ma a sok jogszabályi változás, törvényi változás mellett tudjon 
ez megtörténni, tudjon felépülni ez a létesítmény. Csak egy adat, nem tisztem ebben 
befolyásolni önöket, inkább csak a véleményemet mondanám el, szintén számok alapján: a 
Wembleyt nyolc évig építették, tehát az előkészítéstől, a döntéstől kezdve az átadásig nyolc 
év telt el. Megnézve nyugati mintákat, de keleti mintákat is, a lengyelektől kezdve az 
ukránokon keresztül, az az általános elv, hogy az építés és az előkészítés ugyanannyi időt kell 
hogy igénybe vegyen ahhoz, hogy megfelelő szintűen fel lehessen építeni ezt a létesítményt. 
Ma a tapasztalat szerint egy ekkora létesítménynek a felépítése 24-28 hónapot vesz igénybe, 
tehát magára az előkészítésre is körülbelül ennyi időre van szükség, és ennyire is tervezzük 
azt. Hiszen ötletpályázat, tervpályázat fog indulni, ez közbeszerzési eljáráson megy keresztül, 
kivitelező kiválasztása, tervezés, tehát ahhoz, hogy minden törvényszerűen tudjon haladni, ez 
körülbelül ennyi időt fog igénybe venni.  

Teljesen egyértelmű, hogy olyan létesítményt kell tervezni, ahogy Szilágyi úr említette 
is, hogy üzemeltetési oldalról mindenképpen megfelelően lehessen működtetni a létesítményt.  

Zakó úr felvetésére: nem arról van szó, hogy puhítani szeretnénk ezeket, például a 
tűzvédelmi probléma pont nem arról szól, hogy puhítani szeretnénk, csak megfelelő szinten 
történjen meg a döntés. Ugyanaz a szabály fog a Puskás Stadionra vonatkozni tűzvédelmi 
szempontból is, csak nem a kerület fogja ezt eldönteni, hanem egy szinttel feljebb, a 
kormányhivatal vagy pedig a katasztrófavédelem fogja ezeket eldönteni, de ugyanaz a 
jogszabályi környezet és ugyanaz a szabályrendszer fog rá vonatkozni, csak nem 30 nap lesz a 
döntési idő, hanem 15 nap, és nem lehet ötször-hatszor-tízszer visszadobni, hogy ezt meg ezt 
kell megcsinálni, hanem egyszer tudja ezt megtenni. Tehát semmiféle puhításról nincs szó az 
egész projekttel kapcsolatban. Csak ennyit szerettem volna mondani.  

Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Lezárom a vitát. Az előterjesztőt kérem, hogy reagáljon, 

ha szeretne.  
 

Hadházy Sándor reflexiója 

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Azt 
tudom mondani, hogy ha a tervezést, a beruházás előkészítését elvégezzük, és nem valósítjuk 
meg a beruházást magát, akkor ez azt jelenti, hogy a fióknak készül a terv. Bárki is fogja azt 
elővenni mondjuk öt év múlva, azt mondja, hogy kezdjük elölről. Tehát el kell dönteni, hogy 
akarjuk-e ezt a beruházást vagy nem. Ha akarjuk, akkor az elejétől a végéig el kell végezni a 
munkát. Tapasztalható az, hogy az önkormányzatok is nagyon sok tervet készítenek, és 
körülbelül a 10 százalékuk hasznosul ténylegesen, a többi ott marad a fiókban, és kidobott 
pénz az egész.  

Tehát én azt javasolom, hogy ezt a munkát kezdjük el, és törekedjünk arra, hogy egy 
jó beruházás, egy jól előkészített beruházás valósuljon meg, és ennek eredményeként egy jól 
használható és gazdaságosan üzemeltethető egység jöjjön létre. Ez az előterjesztés is ezt 
szolgálja.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Az előterjesztésről én azt gondolom, hogy a jövőnek is kell gondolkodni 

rendszeresen. A jövőnek is kell tudnunk gondolkodni, nem lehet, hogy mindig csak a mában 
éljünk, nyilván arra kell gondolnunk, hogy mi lesz a jövőben. Én azt hiszem, hogy teljesen 
igaza van annak, aki elmondta, hogy ha ezt most nem tesszük meg, akkor az Isten tudja, hogy 
mikor fogjuk megtenni. Döntés kérdése. 60-70 milliárd forinton nem múlhat a labdarúgás, a 
sport vagy a turisztikai rendezvények jövője.  

Felhívnám a bizottság figyelmét azokra az adatokra, amelyek itt már többször 
elhangzottak, hogy minden egy forint, ami a turisztikába megy bele, két forintot hoz, és 
minden, a primer prevencióba, mondjuk a sport előkészületeibe belerakott egy forint három 
forintot hoz. Tehát egész biztos vagyok benne, hogy egy rentábilisan működtethető rendszert 
fogunk tudni felépíteni, ami nem nullszaldós lesz, hanem egészen biztosan termelni fog tudni. 

A másik az, hogy Budapestnek, azt gondolom, szüksége van stratégiákra, a 
sportlétesítmények stratégiáira is, és ez a létesítményfejlesztés ennek a stratégiának az első, 
nagyon-nagyon komoly lépése. Tragikus, hogy húsz év alatt nem sikerült Budapesten ezt a 
stratégiát vinni, mondanám a Tüskecsarnok kérdését, de nem bonyolódnék bele nagyon, már 
régen egy olyan multifunkcionális létesítményünk lehetne, ami európai szintű programokat 
tudna hozni, pénzkérdés volt mindig, de most, azt gondolom, ezt a kérdést is tudjuk kezelni. 
Természetesen fontos, hogy jó futball legyen, hiszen egy ilyen létesítményt a jó futballal lehet 
megtölteni, de jó atlétikával is meg lehet tölteni, jó koncertekkel is meg lehet tölteni, és sok 
egyéb rendezvény várható ide, azt gondolom, a rentabilitás kedvéért. Tehát én is javaslom 
ennek a tárgysorozatba-vételét.  

Határozathozatalok, elnöki zárszó 

Aki támogatja a tárgysorozatba-vételt és az általános vitára való alkalmasságot, emelje 
fel a kezét! (Szavazás.) 12 igen szavazat. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Aki tartózkodik? 
(Szavazás.) 3 tartózkodás. Elfogadtuk.  

Többségi előadónak Kovács Péter urat kérném, hogy vállalja el. (Jelzésre:) Vállalja. 
Aki elfogadja, hogy ő a többségi előadó, emelje fel a kezét! (Szavazás.) Elfogadtuk.  

A kisebbségi előadó Szilágyi úr, ahogy kérte. Aki elfogadja, emelje fel a kezét! 
(Szavazás.) Elfogadtuk.  
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Köszönöm szépen a bizottsági munkát.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 46 perc) 
 

Szalay Ferenc  
 a bizottság alelnöke 

 
 
Jegyzőkönyvvezető: Morvai Elvira 


