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

A budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ 

integrált rekonstrukciója program megvalósításával összefüggő egyes törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9336. szám) 

(Szalay Ferenc, Kovács Péter, Kovács Ferenc, Lasztovicza Jenő, Törő Gábor és Horváth 

Zoltán (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent 

Elnököl: Szalay Ferenc (Fidesz), a bizottság elnöke  
Lasztovicza Jenő (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Zakó László (Jobbik), a bizottság alelnöke 
Becsó Zsolt (Fidesz) 
Hadházy Sándor (Fidesz) 
Horváth Zoltán (Fidesz) 
Kovács Ferenc (Fidesz) 
Kovács Péter (Fidesz) 
Törő Gábor (Fidesz) 
Vincze László Mihály (Fidesz) 
Bús Balázs (KDNP) 
Horváth András Tibor (MSZP) 
Lengyel Szilvia (LMP) 
 
 

Helyettesítési megbízást adott 
Becsó Zsolt (Fidesz) Kovács Ferencnek (Fidesz) 
Horváth Zoltán (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz) 
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) Törő Gábornak (Fidesz) 
Hoffman Pál (KDNP) Kovács Péternek (Fidesz) 
Pál Béla (MSZP) Horváth András Tibornak (MSZP) 
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Máté János főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Sportigazgatási Főosztály) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 35 perc)  

Elnöki bevezető, napirend megszavazása 
SZALAY FERENC (Fidesz), a bizottság elnöke, továbbiakban: ELNÖK: Tisztelt 

Bizottság! Elkezdjük munkánkat. Határozatképesek vagyunk. 
Kérdezném, hogy a kiküldött napirendhez van-e bárkinek javaslata, kiegészítenivalója? 

(Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor kérem, fogadjuk el a napirendi pontot. (Szavazás.) Elfogadtuk. 
Aki nem? Aki tartózkodott? Egyhangúlag elfogadtuk. 

Nagy tisztelettel köszöntöm Máté János urat, a hölgynek a nevét nem tudom, elnézést. 
(Horváth Nóra: Jó napot kívánok! Horváth Nóra vagyok a vagyongazdálkodás 
szakterületről.) Horváth Nóra asszonyt is köszöntöm nagy tisztelettel. Át is adnám a szót. 

A budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Budapesti Olimpiai 
Központ integrált rekonstrukciója program megvalósításával összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9336. szám) 

Dr. Máté János kiegészítése 
DR. MÁTÉ JÁNOS (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm szépen, elnök úr. 

A törvényjavaslat alapvetően a bizottság által már tárgyalt és már Budapest Olimpiai Központ 
további fejlesztéséhez szükséges időközben felmerült módosításokat tartalmazza, illetve az 
ehhez kapcsolódó jogszabályi változás, mely technikai változás. 

Köszönöm szépen. 

Szalay Ferenc tájékoztatója 
ELNÖK: Valóban, olyan változásokról van szó, amely változások garantált helyre és 

garantált biztonsággal teszik a sportlétesítményeket, amelyeket a nemzeti sportingatlanokkal 
foglalkozó szervezetünk kezel, gardíroz és gondoz, hogy ezeket se lehessen az elkövetkező 
időszakban csak kétharmados lehetőséggel, szavazási aránnyal lehessen értékesíteni.  

A másik, hogy megkönnyítsük az Istvánmező fejlesztését, a kisajátítási törvény olyan 
szinten rendelkezik, hogy kisajátíthasson a Nemzeti Sportközpontok pedig kezelhesse 
ezeknek a létesítményeknek a sporthoz kötődő szükségszerűségeit. Van-e kérdés, van-e 
hozzáfűznivaló? (Jelzésre:) Képviselő úr. 

Bizottsági vélemények, hozzászólások 
HORVÁTH ANDRÁS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én azt gondolom 

erről a törvényjavaslatról, hogy az előző törvényjavaslatoknál is elmondtuk, hogy kicsit 
előkészítetlennek tartjuk ezeket a javaslatokat, és azt, hogy ezt a törvényjavaslatot ilyen sűrűn 
és ilyen rendszeresen módosítjuk, az ezt a véleményünket támasztja alá. 

A másik, amit a Magyar Szocialista Párt szeretne ezzel kapcsolatban megfogalmazni, az 
az, hogy valóban szükség van egy ilyen stadionra, valóban szükség van egy olyan XXI. 
századi sportlétesítményre Magyarországon, ami lehetővé teszi magas minőségű 
rendezvények, sportrendezvények lebonyolítását, azonban azt gondoljuk, hogy a jelenlegi 
gazdasági helyzete az országnak ezt nem most teszi lehetővé. Amikor az országban több mint 
négymillió ember él létminimum alatt, azt gondolja a Magyar Szocialista Párt, hogy ilyenkor 
nem a stadionépítéseknek van itt az ideje, azért ezt a törvényjavaslatot, ezt a módosítást a 
szocialista párt nem támogatja. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Egyéb vélemény? (Jelzésre:) Alelnök úr, utána képviselő asszony. 
 
LASZTOVICZA JENŐ (Fidesz): Köszönöm szépen. Horváth képviselőtársam 

hozzászólására szeretnék reagálni. 
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Hogyha mindenki mindig úgy gondolkodna, ahogy önök gondolkodnak, hogy most 
ezért nincs rá mód, azért nincs rá mód. Az önök idejében is volt külön sportminisztérium, 
amit utána megszüntettek. Semmilyen fejlesztés komolyabban nem történt, igazából 
emlékszünk arra, hogy a sport költségvetése folyamatosan csökken, az olimpikonok 
támogatásai sem érkeztek meg rendre, időben, vagy a felkészülésük rendben legyen. 
Alapdolgok mindig elmaradtak, és mindig megbukott az ideológia, hogy miért nem aktuálisak 
ezek a dolgok. 

Én úgy gondolom, hogy igenis előre kell nézni, és hogyha egy olyan generációt 
szeretnénk magunk után tudni, egy egészséges, önbizalommal teli országot szeretnénk itt 
hagyni magunk után, majd hogyha meghaltunk esetleg, mert az is el fog jönni, akkor én azt 
gondolom, hogy ezek a fejlesztések sokkal-sokkal fontosabbak, mint sok olyan fejlesztés, 
amit önök ma gondolnak. Hiszen ez a jövőbe befektetett fejlesztés, az utódainkba, 
gyermekeinkbe, az élsportba. És én azt gondolom, hogy az élsportot, ahogy láttuk, milyen 
büszkék voltunk az olimpián, hogy pici nemzet a lakosságához viszonyítva a legjobb 
eredményt érte el az egész világon, és az egész világ elismerte. Ez nemcsak büszkeséggel tölt 
el minket, hanem önbizalommal is, és a világ is figyel ránk, megismeri az országot marketing 
szempontból az egyik legjobb lehetőség.  

Na most hogyha ezeknek az alapfeltételeit nem tudjuk megteremteni, mint ahogy ebben 
a törvényben is benne van, és ez csak ennek az egész sportkoncepciónak a csúcsa, amit itt 
leírunk. Hiszen a mindennapos testneveléstől kezdve a különféle, tao által támogatott, 
sportlétesítmények fejlesztéséhez, mind a gyerekeinket, mind minket szolgál. 

Tehát én azért nem értem az önök koncepcióját, hogy ha arra várnánk mindig, (Becsó 
Zsolt érkezése.) hogy a magyar gazdasági erő mikor ad lehetőséget ezekre a fejlesztésekre, 
akkor lehet, hogy még sok évtizedig várni kellene, és sok kormánynak kellene még itt lenni az 
országban ahhoz, hogy ezek elinduljanak. Tehát szerintem ezek nagyon-nagyon fontos 
fejlesztések, hiszen rólunk szól, az önbizalmunkról szól, a gyerekeinkről szól, az egészségről 
szól, és azt gondolom, ezek a legfontosabb befektetések, ezért nem értek egyet az önök 
felvetésével. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Képviselő asszony. 
 
LENGYEL SZILVIA (LMP): Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr és tisztelt bizottság!  
Valóban igazat adok önnek, hogy nagyon-nagyon fontos a jövőnkre, a gyerekeink 

egészségére és a magunk egészségére is figyelmet fordítani, ilyen szempontból maximálisan 
támogatandó az önök javaslata. És az előterjesztésben is több olyan módosítást és pontot 
találtunk, ami alapvetően üdvözlendő a részünkről, viszont mégis van két olyan dolog, ami 
miatt az LMP azt gondolja, hogy ezt a javaslatot most nem tartja támogatásra alkalmasnak. 

Az egyik dolog az, hogy a kisajátítási törvény ilyen mértékű kiszélesítésével nem értünk 
egyet, hiszen ez egyértelműen csak a centralizációt erősíti, és tulajdonképpen azt a lehetőséget 
adja meg, hogy bármikor, egy ilyen indok felhasználásával, gyakorlatilag bármilyen projekt 
megvalósításának útjában lévő ingatlant egészen egyszerűen sokkal könnyebb úton és módon 
lehet kisajátítani. Ez az egyik problémánk. 

És a másik pedig az, hogy ez a bizonyos ötletpályázat, amely gyakorlatilag a mi 
meglátásunk szerint eléggé előkészítetlen, illetve az egész folyamata egészen furcsán zajlott 
le. Azt gondoljuk, hogy az ötletpályázat eredményeként bejöttek olyan javaslatok, amelyek 
egyébként igen, valóban ellentmondásosak voltak magával a kiírással, de egészen egyszerűen 
nem tartjuk azt méltányolhatónak, hogy azok az ötletek, amelyek egyébként igen konstruktív 
megoldást javasoltak, egészen egyszerűen nem lettek figyelembe véve. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Zakó képviselő úr. 
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ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. A Jobbik Magyarországért Mozgalom az 
előterjesztést végül is támogatja, és hogy ezt elmondjam, ezért nem kértem volna külön szót, 
viszont Lasztovicza elnök úr az őelőtte felszólaló bírálatára most hadd mondjak egy bírálatot. 

Tudniillik, ha Lasztovicza alelnök úr állításának megfelelően gondolkodunk, hogy ne 
várjunk arra, mire minden összeáll, és akkor soha nem történik semmi. Akkor a 
szakbizottságunk profilját most vegyük figyelembe, és hadd utaljak, mondjuk a szállodai 
szolgáltatás és éttermi szolgáltatás hátrányainak a lecsökkentésére tett javaslatomra szóló 
Matolcsy  miniszteri kritikát hadd idézzem, hogy a gazdaság nincs abban a helyzetben, hogy 
ezt a javaslatomat támogassa.  

Az életben nagyon sok területen lehetne elmondani, Lasztovicza alelnök úr, amit 
mondott, hogy fektessünk be a jövő érdekében. Egy áfamérték-csökkentés is egyfajta mérték 
lenne, lehetett volna a jövőben, de ezt elutasították. Én értem, amit ön mond, csak legyünk 
konzekvensek. Sőt a konzekvencia fogalmának egyértelműsítése érdekében kérdezem, hogy 
ha én most egy milliárdos, sportban utazó vállalkozó lennék, és egy hasonló, persze hasonlót 
nem tudnék építeni, de egy nagy volumenű beruházásnál én kérném a szakbizottság elnökét, 
hogy támogassa már az én beruházásomat, és kiemelné a többi eljárási kötöttségek alól az én 
beruházásomat, támogatná-e. Tudunk-e egyforma mércével mérni adott kérdésekben?  

Amúgy támogatjuk az előterjesztést, köszönöm. 

Szalay Ferenc reagálása az elhangzottakra 
ELNÖK: Van-e még hozzáfűznivaló? (Nincs jelzés.) Ha nincs, hadd mondjam, hogy én 

azt gondolom, hogy túl vagyunk azon a vitán, hogy ezt megépítjük. Azt persze én el is 
szeretném várni, hogy mindig a szocialista képviselőtársak elmondják a véleményüket, mert 
hát konzekvens az élet. Ha majd a lélegeztető gépeket is hozzáteszi képviselő úr, amit annak 
idején sikerült előhozni, hogy nem tudom, hány lélegeztető gépet lehet vásárolni különböző 
fejlesztésekben, sokkal szellemesebb ez a dolog. Megértem, van egy politikai vonal, kell 
vinni. 

De azt a politikai vonalat is illene vinni, és ezzel, azt gondolom, hogy nem is nagyon 
lehetne vitatkozni, hogy lehet persze nemzetgazdasági érdek a szállodafejlesztés, az 
áfacsökkentés, nem tudom, micsoda. De annál nagyobb nemzeti érdek, hogy olyan 
sportlétesítményeink legyenek, amellyel az egészséges életmód alapvető feltételeit biztosítjuk, 
ennél fontosabb semmilyen útépítés, semmilyen hídépítés, semmilyen egyéb fejlesztés nem 
lehet, mert ha van baja ennek az országnak, az az egészségi és mentális állapota. 

Amiről most beszélünk, az arról szól, hogy olyan létesítmények jöjjenek létre, 
egyébként ez egy nem jó megfogalmazás az anyagban, hogy a hivatásos sportolók 
felkészüléseit segítse. Ez egy dolog. Azért fontos, hogy a nézők, akik igazából ennek az 
országnak jelentős részét képezik, olyan helyen, olyan körülmények között nézhessék a 
sporteseményeket, ami méltó az országhoz. Olyan szolgáltatást adjon, hogy lehessen hívni 
Európából embereket, hogy nézzék meg a Magyarországon megrendezett labdarúgó BEK-
döntőt, vagy nem tudom, mi a bánatot, de sok minden mást is, ami ennek az országnak az 
imidzsét emeli. 

És persze hozzátartozik, még egyszer mondom, az, hogy egy olyan tudatos 
sportfejlesztést kell tudni elindítani, ami legalább 25 éve hiányzik, amivel az itt élő emberek 
és gyerekek egészségét és mentális állapotát jelentősen lehet javítani. 

Mindig el lehet mondani, hogy nincs rá pénz, másra kéne, de szerintem ez egy olyan 
dolog, amin nem nagyon kéne vitatkozni. És az Istvánmező fejlesztése nem egy stadionépítés. 
Ez egy jelentős félreértés, ez jóval több, mint stadionépítés. Ebben van atlétikai pálya, van 
fedett atlétikai bemelegítő csarnok, van benne labdás sportágaknak, küzdő sportágaknak, 
labdarúgásnak lehetőség. Tehát ez egy egészen más dolog, és ahhoz, hogy egy ilyen 
fejlesztést rendesen meg lehessen csinálni, a kisajátítási törvénynek olyan módon kell 
módosulni, hogy a lehető leggyorsabban végig lehessen menni vele a folyamaton. Hát annyi 
időt lehet veszíteni egy ilyen kisajátítási folyamaton, hogy döbbenet, erről szól a mostani 
törvényjavaslat, hogy módosítsuk ezt, hogy minél gyorsabban lehessen. 
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Nem arról szól, hogy aztán az összes sportlétesítmény fejlesztésében majd mindenféle 
kivételeket lehet tenni, nem gondolom. És még egyszer mondanám, nagyon fontos, hogy a 
kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon kategóriájába sorolja az olimpiai központokat. Nem 
mindegy, hogy ezek az olimpiai központok milyen biztonságban vannak hosszú-hosszú 
évtizedeken keresztül. Ne lehessen ezekhez hozzányúlni, ezek csak és kizárólag a magyar 
sportot, a magyar olimpiai mozgalmat szolgálják.  

Erről szól ez az anyag most. Azt gondolom, mindent el lehet mondani hozzá, és én 
értem képviselő asszonyt is, értem képviselő úr gondolatát is, de szerintem ha mindenki a 
lelkébe néz, akkor egy kimondottan jó javaslatot tettünk le az asztalra. Nem kell ezt itt 
elismerni feltétlenül jegyzőkönyvben, majd ott kinn a folyosón. (Derültség.)  

Szavazás a tárgysorozatba-vételről és az általános vitára alkalmasságról, bizottsági előadó 
állítása 

Szavazhatunk. Aki elfogadja, emelje föl a kezét. (Szavazás.) Aki tartózkodik? Aki ellene 
szavazott? (Szavazás.) 3 darab. Jó, 3 ellenszavazattal általános vitára alkalmasnak tartjuk, és 
bizottság előadója Törő képviselőtársam. (Törő Gábor: Mikorra várható ez?) Szerdán lesz az 
általános vitája. (Lasztovicza Jenő: Szerdán kora délután lesz.) Nyilván megy róla értesítés, 
hogy mikor lesz, jó?  

Van-e Egyebekben megjegyzése bárkinek? (Nincs jelzés.) Köszönjük szépen az 
együttműködést, a segítőkész munkát. 

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 49 perc) 
  

Szalay Ferenc 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra 


