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Napirendi javaslat  
 

1. A Normafa Park történelmi sportterületről szóló törvényjavaslat (T/12083. szám) 
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 
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Az ülés résztvevői  
 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Bohács Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke 
Lasztovicza Jenő (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Szilágyi György (Jobbik), a bizottság alelnöke 
Becsó Zsolt (Fidesz) 
Kovács Péter (Fidesz) 
Horváth Zoltán (Fidesz) 
Kovács Ferenc (Fidesz) 
Hadházy Sándor (Fidesz) 
Dr. Varga László (MSZP) 
Horváth András Tibor (MSZP) 
Zakó László (Jobbik) 
 

Helyettesítési megbízást adott 
 
Révész Máriusz (Fidesz) Becsó Zsoltnak (Fidesz) 
Szalay Ferenc (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz) 
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) Horváth Zoltánnak (Fidesz) 
Bús Balázs (KDNP) Kovács Ferencnek (Fidesz) 
Hoffman Pál (KDNP) Kovács Péternek (Fidesz) 
Pál Béla (MSZP) Horváth András Tibornak (MSZP) 

 
Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
 
Dr. Szaló Péter helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 35 perc) 
 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DR. BOHÁCS ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Üdvözlök mindenkit a bizottság ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes.  

A napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek indítványa, kérdése. (Nincs 
jelentkező.) Ha nincs, akkor ennek megfelelően teszem fel szavazásra: aki egyetért a 
napirenddel, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Úgy látom, egyhangú. Köszönöm 
szépen. 

A jegyzőkönyv számára felolvasom a helyettesítéseket: Révész Máriuszt Becsó Zsolt, 
Bús Balázst Kovács Ferenc, Pál Bélát Horváth András, Szalay Ferencet Hadházy Sándor, 
Hoffman Pált Kovács Péter, és Tapolczai Gergelyt pedig Horváth Zoltán helyettesíti a 
szavazásoknál. 

A Normafa Park történelmi sportterületr ől szóló T/12083. számú 
törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Egyetlen napirendi pontunk van ma: a Normafa Park történelmi sportterületről szóló 
T/12083. számú törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok tárgyalása.  

A kormány képviseletében szokás szerint bemutatkozást szeretnék kérni a 
jegyzőkönyv számára. 

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Dr. Szaló Péter 

helyettes államtitkár vagyok a Belügyminisztériumból. 
Köszönöm. (Zakó László jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Tessék! 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Azért kértem szót, mert két bizottsági üléssel ezelőtt, kicsit 

el is kalandoztam, amikor kiderült, hogy a helyettes államtitkár úr jelezte, hogy majd 
térképmásolatot kapunk az előterjesztésről, én azóta sem e-mailben, sem postai úton nem 
kaptam semmit. Még mindig nem tudom - eléggé vizuális típus vagyok - elképzelni ezeknek a 
területeknek az egymáshoz való kapcsolódását, tehát még mindig kérem és várom, hogy 
láthassuk a felsorolt helyrajzi számok alapján térképszerűen is, hogy miről is tárgyalunk 
egyáltalán.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Ha további hozzászólás nincs, akkor folytatnánk tovább. (Zakó László: 

Valami választ szeretnék kérni!) Parancsoljon, helyettes államtitkár úr! 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Képviselő Úr! 24 órát követően eljuttattuk a mi parlamenti főosztályunkra, mivel ők a 
parlamenti kapcsolattartók. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a tájékoztatást. A mi titkárságunkhoz sem jutott még el az 

anyag, természetesen ha eljut hozzánk, akkor mi is továbbítjuk a képviselő uraknak. 
Köszönöm szépen. Akkor folytatjuk tovább. 
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A kiegészítő ajánlástervezet 1. pontjában dr. Szili Katalin és Ivády Gábor képviselők 
indítványáról kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: A bizottság részéről kíván-e hozzászólni valaki? (Nincs jelentkező.) Ha nem, 

akkor szavazás következik.  
Ki az, aki támogatja az 1. pontban szereplő kapcsolódó módosító javaslatot? Kérem, 

kézfelemeléssel szavazzanak! (Nincs jelentkező.) Nem támogatja senki. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? 5 tartózkodás. Egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlástervezet 2. pontjában Pokorni Zoltán indítványáról kérdezem a 
kormány álláspontját.  

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság részéről kíván-e valaki hozzászólni? 

(Jelzésre:) Tessék! 
 

Kérdések, hozzászólások 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik), a bizottság alelnöke: Pokorni Zoltán polgármester úr 
polgármesteri minőségében bejelentette, hogy népszavazást kezdeményez ezzel a fejlesztéssel 
kapcsolatosan, és azt is bejelentette, hogy ehhez a népszavazáshoz több hatástanulmányt 
fognak készíteni, és ezeket a lakosság elé tárják, tehát olyan dolgokról beszélt, amiket mi is itt 
a múltkor kifogásoltunk. 

A kérdésem az lenne ezzel kapcsolatban, hogy szavazunk, és tudom, hogy eljutunk 
valameddig majd a törvénnyel, de önök szerint ez mennyire befolyásolhatja a törvény 
alakulását, és nem lett volna-e célszerűbb ezeket, mivel tudjuk, hogy kétharmados többséggel 
Pokorni Zoltán itt ül a parlamentben is, és ki lehetett volna kérni a véleményét, hogy a XII. 
kerület mit fog ezekre a dolgokra lépni, tehát hogy mennyire fogja befolyásolni akár az itt 
benyújtott módosítókat, akár a törvény egészét ezeknek a hatástanulmányoknak az 
elkészítése, vagy mennyire fogják figyelembe venni ezeket a későbbiek folyamán.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Van-e valakinek még esetleg hozzászólása? (Jelzésre:) Parancsoljon! 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Lehet, hogy nem most kellett volna megkérdezni, hanem 

az általános vitában, hogy a „legfeljebb egy új épület hitéleti rendeltetéssel” mögé melyik 
egyházat képzeljük, vagy pedig valami ökumenikus szertartásra alkalmas létesítményről van-e 
szó. Mert most leviszik majdnem a felére a beépíthető területet vagy az épület méretét, és 
gyakorlatilag nem tudom, hogy valami iszlám imaházat vagy nem tudom, mit képzeltek oda. 
Lehet, hogy az én hiányosságom, hogy erről nem tudok, de ha egy, akkor melyik egyházé 
vagy felekezeté lesz ez?  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés ehhez a kapcsolódó módosító javaslathoz? (Nincs 

jelentkező.) Nincs. Akkor megadom válaszadásra a szót, amennyiben kíván reagálni. 
Parancsoljon! 
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Válaszok 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A helyi népszavazás, amit a képviselő úr, polgármester 
úr megemlített, csak ezen törvény elfogadása után lehet célszerű, hiszen a mai szabályok 
szerint nem lehet ezt a létesítményt megvalósítani megadott határidőn belül - legalábbis 
három év távlatában biztos, hogy nem - a fővárosi rendezési terv rendszerének megváltozása 
miatt. Tehát mindenképpen kell hozzá ez a törvény. Egyébként pedig egy helyi népszavazás a 
parlamentet hozná olyan helyzetbe, hogy kezdeményezzék új szabályoknak a megalkotását. 
Tehát a sorrend így megfelelő és célszerű. Nem kötelezi ennek a megépítésére a kerületi 
önkormányzatot a törvény, hanem csak megteremti a lehetőséget, hogy a helyi 
településrendezési szabályozásban ilyen feltételeket írjon elő.  

A másik kérdésre, hogy melyik egyház: egyértelműen a katolikus egyházról van szó. 
Egy zarándokút szeli át ezt a térséget, és mivel ez - a nevében is benne van - egy történelmi 
sportterület, egy korábban, háború előtt tervezett kápolnának a megépítéséről van szó.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Szavazás következik. Ki az, aki támogatja a 2. pontban szereplő kapcsolódó 

módosító javaslatot? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 12 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 2 
nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Megkapta a kétharmadot.  

A következő a kiegészítő ajánlástervezet 3. pontjában dr. Szili Katalin és Ivády Gábor 
indítványa. Kérdezem a kormány álláspontját.  

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja a javaslatot.  
 
ELNÖK: A bizottság részéről kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Nem. 

Akkor szavazás következik. Ki az, aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Senki nem támogatja, 
így egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlástervezet 4. pontjában Pokorni Zoltán indítványáról kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány 

támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs 

jelentkező.) Ha nem, akkor szavazás következik. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 12 igen. Ki 
az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás. Elfogadtuk. 

Az ajánlási pontok végére értünk. Amennyiben nincs több hozzászólás, akkor 
megköszönöm, hogy a kormány képviseletében itt volt, további jó munkát kívánok! 
(Jelzésre:) Bocsánat, kormányálláspontot képviselt? (Jelzésre:) Kormányálláspontot 
képviselt, igen.  

Figyelemmel arra, hogy több napirendi pontunk nincs, megköszönöm mindenkinek a 
részvételt. További jó munkát kívánok a mai parlamenti munkájukhoz! Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 45 perc)  

 
 
 

  



 8 

 Dr. Bohács Zsolt 

a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Morvai Elvira 
 

 


