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Napirendi javaslat  

 
A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi 
Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 
törvényjavaslat (T/4113. szám)  
(Bánki Erik és dr. Gulyás Gergely (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Völner Pál (Fidesz), a bizottság alelnöke  
  
Bánki Erik (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Tóth Csaba (MSZP), a bizottság alelnöke  
Bencsik János (Fidesz)  
Cseresnyés Péter (Fidesz)  
Dr. Galambos Dénes (Fidesz)  
Manninger Jenő (Fidesz)  
Velez Árpád (MSZP)  
Varju László (független) 

 

Helyettesítési megbízást adott  
  
Rogán Antal (Fidesz) dr. Völner Pálnak (Fidesz)  
Riz Gábor (Fidesz) dr. Galambos Dénesnek (Fidesz)  
Tiffán Zsolt (Fidesz) Manninger Jenőnek (Fidesz)  
 

 
A bizottság titkársága részéről  

 
Dr. Palkó Katalin, a bizottság főtanácsadója  
Dr. Bősi Ferenc, a bizottság munkatársa 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 55 perc) 

 
 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

DR. VÖLNER PÁL (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és a megjelent vendégeinket. A mai ülésünk 
témája, a napirendi javaslat a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, 
Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges 
létesítményfejlesztésről szóló törvényjavaslat. Az előterjesztők részéről Bánki Erik 
alelnök úr van jelen, aki képviseli majd az indítványt. Megkérdezem a jelenlévőket, 
hogy egyetértenek-e a napirenddel. Kérem, hogy aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk. 

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó 
és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges 
létesítményfejlesztésről szóló T/4113. számú törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Át is térünk a napirendi pontra. Átadom a szót az előterjesztők részéről Bánki 
Erik képviselő úrnak. 

Bánki Erik (Fidesz) előterjesztő szóbeli kiegészítése 

BÁNKI ERIK (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Elnézést kérek mindenkitől, hogy megvárakoztattuk önöket. Egy ötpárti 
egyeztetést folytattunk a benyújtott törvényjavaslatról és az a megnyugtató 
információm van ezzel kapcsolatban, hogy a házszabálytól eltérést valamennyi párt 
támogatja, és úgy tűnik, hogy a törvényjavaslat elfogadását is támogatja a Fidesz 
képviselőcsoportja mellett a KDNP, az MSZP és a Jobbik képviselőcsoportja is. 
Nyilvánvaló, hogy ez majd még megerősítést igényel a frakciók részéről, de legalábbis 
a frakcióvezetés szintjén a támogatás megvan hozzá.  

Nyilvánvaló, hogy új szituáció keletkezett azzal, hogy Magyarország 2021 
helyett megkapta azt a lehetőséget, hogy 2017-ben rendezze a felnőtt Úszó-, 
Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokságot. Korábban, 2017-ben 
ugyanezen sportágaknak az ifjúsági világbajnokságát rendezhettük volna, de mivel 
egy évben két ilyen nagy esemény egy országban nem rendezhető, ezért a Nemzetközi 
Úszószövetséggel megállapodásra jutottunk és 2019-ben, tehát a felnőtt 
világbajnokságot követően két évvel lesz az ifjúsági világbajnokság ugyanezekben a 
versenyszámokban. Azzal, hogy előrehozva 2021 helyett 2017-re kaptunk lehetőséget 
a világbajnokság megrendezésére, nyilvánvalóan a beruházások előkészítése, 
megvalósítása is jelentős mértékben felgyorsult. A Budapest fővárossal és a XIII. 
kerülettel, illetve Balatonfüred polgármesterével egyeztetve valamennyi érintett 
település vezetője is támogatja és elképzelhetőnek tartja, hogy 2017-re ez a beruházás 
elkészüljön. Mindenféle, a beruházás engedélyezésével kapcsolatos előzetes 
egyeztetés megtörtént. Mind a főváros, mind a XIII. kerület vezetése ezekkel a 
fejlesztésekkel, a kapcsolódó létesítményekhez fűződő beruházásokkal egyetért. A 
közlekedésszervezéshez, ami az egész világbajnokság megszervezéséhez szükséges, 
úgyszintén bírjuk mind a főpolgármester úr, mind a XIII. kerület polgármesterének a 
támogatását. Tehát azt gondolom, hogy a beruházással kapcsolatban nyilvánvalóan 
lesz számos olyan probléma, amit menet közben kezelni kell, de a legfőbb 
kérdésekben egyetértés van.  
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Azért van szükség erre a törvényre, mert a rendkívüli határidő miatt minden 
engedélyezésben és közigazgatási eljárásban is rendkívül szoros és rövid határidőket 
kell tartanunk. Láthatták, tisztelt képviselőtársaim, hogy általában ötnapos eljárási 
határidőket állapít meg ez a törvény, és bár a nagyberuházásokról szóló törvény az 
átlagos eljárásokhoz képest könnyített menetet, gyorsított eljárást tartalmaz, az a 
gyorsaság sem elegendő a fennálló időszakban ahhoz, hogy a 2017-es világbajnokság 
lebonyolításához szükséges beruházások időben elkészüljenek. Azért van szükség erre 
a különleges eljárásra e beruházás tekintetében, hogy minden kérdésben meg tudjunk 
felelni a Nemzetközi Úszószövetség igényeinek és egy olyan világbajnokságot 
rendezhessünk, amely Magyarország számára egy jelentős nemzetközi sikert hozhat.  

Ne felejtsük el, hogy ez a világ öt legnagyobb eseményében van benne. Három 
és fél milliárd ember követi a világbajnokság közvetítéseit. Nyilvánvalóan a 
helyszínen a nagymedence és az ahhoz kapcsolódó 14 ezer férőhely révén nagyon sok 
magyar ember és nagyon sok vendég, turista kap lehetőséget arra, hogy közvetlenül is 
szurkoljon a világbajnokságon részt vevő sportolóknak. Tehát Magyarország számára 
ez egy kiemelkedő esemény, kiemelkedő lehetőség. Azt gondoljuk és azért is 
törekedtünk arra, hogy ebben ötpárti megállapodás legyen, mert ez egy olyan nemzeti 
ügy, amely nem bírja, hogy a politika rákapcsolódjon, hogy a politika megakadályozza 
bármilyen szinten a beruházás elkészültét.  

Nagyon köszönöm ellenzéki képviselőtársaimnak is az előzetesen kifejtett 
együttműködési készséget. Azt gondolom, hogy csak úgy tudjuk ezt a 
világbajnokságot magas színvonalon megrendezni és úgy tudjuk ebből a lehető 
legtöbb hasznot Magyarország számára megteremteni, ha ez az ötpárti támogatottság 
az egész világbajnokság szervezéséig fenn tud maradni. Bízom ebben, és kérem ehhez 
a képviselőtársaim támogatását. 

Hozzászólás 

ELNÖK: Köszönöm szépen az előterjesztőnek az ismertetést. Most kérdésekre, 
illetve hozzászólásokra nyílik lehetőség. Van-e, aki hozzá kíván szólni az 
elhangzottakhoz? (Varju László jelentkezik.) Varju képviselő úr. 

 
VARJU LÁSZLÓ (független): Köszönöm szépen a lehetőséget. Alapvetően 

abból kell kiindulni, azt gondolom, hogy Magyarország képes-e olyan rendezvények 
lebonyolítására és olyan infrastruktúra megteremtésére, amely ilyen elvárásoknak 
megfelel.  

Magyarország jelenlegi gazdasági helyzete olyan, amikor érdemben meg kell 
fontolni azt, hogy valóban szabad-e ilyen sokba kerülő beruházásokba belekezdeni. A 
másik oldalról pedig elmondható, hogy általam fontosabbnak tartott beruházások 
nem tudnak megvalósulni. Ebbe természetesen elsősorban az egészségügyi 
létesítmények tartoznak, ezen a területen, azt gondolom, jelentős lemaradása van az 
országnak. Ezt érezhetjük a mindennapjainkban, szakrendelőben, kórházban és még 
egy csomó helyen. De nem ezzel akarok érvelni, hanem bízom abban, hogy ez a 
létesítmény attól lesz igazán érdekes, hogy akár egy focistadiontól eltérően itt sokkal 
inkább van lehetőség arra, hogy a tömegsportot szolgálja, hogy utána a diáksportnak 
ad teret és lehetőséget, hogy az utóhasznosítás során jóval nagyobb lehetőség nyílik a 
tömegsportra. Ha odatesszük mellé, hogy lényegében a turisztikai lehetőségek, 
Magyarország megítélése szempontjából is ez érdekes lehet, akkor, azt gondolom, 
ennek alapján magát a vitát, a tárgysorozatba vételt mindenképpen támogatni 
érdemes. Ezzel egyidejűleg további információkra viszont még szükség van ahhoz, 
hogy a végső megítélésre sor kerülhessen. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen a képviselő úr hozzászólását. Van-e egyéb 
hozzászólás, kíván-e még valaki hozzáfűzni valamit? Ha nem, akkor az előterjesztő 
részéről válaszadásra megadom a lehetőséget. 

Bánki Erik (Fidesz) előterjesztő reflexiói 

BÁNKI ERIK (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Varju László 
képviselő úrnak köszönöm a felvetéseit. Valóban kulcsfontosságú az, hogy a 
beruházás utóhasznosítása, utóélete hogyan történik meg, természetesen az ezzel 
kapcsolatos számítások is megvannak. Az úszósport és a vízilabdasport számára 
régóta van vágyakozás arra, hogy legyen egy valódi olimpiai központjuk. Nyilván 
képviselőtársaim jártak a Komjádi uszodában és látták, hogy ott milyen feltételek 
vannak és hol, milyen körülmények között készülnek az olimpiai, világ- és Európa-
bajnokaink. Azt gondolom, méltatlanok azok a körülmények a magyar úszósport 
hagyományaihoz, múltjához, jelenéhez és egyébként a jövőjéhez is. Tehát az a 
központi épület, amely megépül, és amely körülbelül ötezer fő befogadására alkalmas 
lelátóval rendelkezik, gyakorlatilag az az olimpiai központ lesz, amely hosszú távon 
megmarad. A világbajnokságra egy olyan technikával készülünk, hogy két oldala 
megnyílhat az épületnek és 14 ezer néző befogadására alkalmas mobil lelátó épül 
hozzá. Ez azonban csak a világbajnokság idején üzemel, három hónapon belül, ahogy 
a törvény is rendelkezik, ezt el kell bontani, visszaáll az eredeti állapot és egy úszó- és 
vízilabda olimpiai központként fog működni, nyitva egyébként a közönség számára is. 
Tehát ahogyan a képviselő úr felvetette, valóban a szabadidősport számára, az 
átlagemberek számára is elérhető lesz ez az úszócentrum. Annak egy külön pályája 
van, hogy az ember ott úszhasson állampolgárként, egyszerű polgárként is, ahol a 
világbajnokok, Európa-bajnokok és az olimpiai bajnokok edzenek és készülnek a 
versenyekre. 

Annak kapcsán, hogy az utánpótlásnak mit tud hozni ez a világbajnokság, 
szeretném elmondani, hogy az úszószövetség nagyon bölcsen és helyesen egy olyan 
talentumprogramot indított el, amikor elnyertük a 2021-es világbajnokság 
megrendezésének lehetőségét, amely nagyon széles körre kinyitotta, még szélesebb 
körre kinyitotta az úszósport társadalmi bázisát. Nagyon sok tehetséges gyereket 
emeltek ki és kezdtek el képezni annak érdekében, hogy a hazai rendezésű 
világbajnokságon minél több tehetséges versenyzőnk vegyen részt pontszerzési, vagy 
akár éremszerzési eséllyel. Nyilván ez a folyamat attól függetlenül, hogy a 
világbajnokság előre került 2017-re, nem fog megállni. Tehát az utánpótlás-
nevelésnek, az egész versenysport és szabadidősport népszerűsítésének egy kiváló 
lehetősége egy ekkora rendezvény Magyarországon. Ezt egyébként mutatták a korábbi 
számok is, a három olimpiai aranyérmünk a vízilabdasportban azt eredményezte, 
hogy négy és félszeresére nőtt például a vízilabdázó gyermekek száma 
Magyarországon, és ez a növekedés hál’ istennek ma sem állt meg.  

Tehát azt gondoljuk, ha már az egészségügyhöz kapcsoljuk a beruházást, hogy 
az egészséges életmód népszerűsítésének is nagyon fontos mérföldköve lesz ez az 
elkészülő beruházás és az egész világbajnoksági rendezvény. A kormány és mi 
magunk is törekedni szeretnénk arra, hogy az egészséges életmód program kapcsán is 
a legtöbb pozitív hozadékot tudjuk kihozni ebből.  

Én nagyon köszönöm a támogatásukat előre is. Minden olyan információt, 
amely a beruházás követéséhez szükséges, valamennyi képviselő számára elérhetővé 
fogja tenni a szervezőbizottság, és ahogy a törvényjavaslatban is látják, a beruházással 
kapcsolatban az átlagosnál is több információval igyekszik majd a kormánybiztos úr 
ellátni valamennyi képviselőt és a közvéleményt is. Tehát a személyiségi jogok 
kivételével minden egyes adat és információ a beruházással kapcsolatosan nyilvános 



 8 

lesz, így a pályázati kiírás, az elbírálás, a szerződés és minden egyéb nyomon 
követhető lesz. Tehát azt gondolom, tényleg ez egy olyan törvényjavaslat, amely az 
átláthatóság szempontjából és a nyilvánosság számára elérhető adatok kapcsán is a 
lehető legtöbb hozzáférési lehetőséget tartalmazza.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést. Ha megengedik a képviselőtársaim, 
szavazásra bocsátom, hogy tárgysorozatba vegyük-e az indítványt. Aki egyetért, az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangúlag elfogadtuk. 
Ellenpróbát nem tartok.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen mindenkinek a megjelenést. 
 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 9 perc)  

 
  

Dr. Völner Pál  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 


