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Napirendi javaslat  

1. A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró és Nyíltvízi 
Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. 
évi XXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10535. szám) 
(Kósa Lajos és Bánki Erik (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Mengyi Roland (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Czomba Sándor (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Tóth Csaba (MSZP), a bizottság alelnöke  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Riz Gábor (Fidesz)  
Hollik István (KDNP)  
Varju László (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Bánki Erik (Fidesz) dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz)  
Manninger Jenő (Fidesz) dr. Czomba Sándornak (Fidesz)  
Dr. Galambos Dénes (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz)  
Tiffán Zsolt (Fidesz) Riz Gábornak (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Bősi Ferenc, a bizottság munkatársa  
 



5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

DR. MENGYI ROLAND (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! Megkezdjük ülésünket.  

Egy napirendi pontunk van 2016. május 9-én. A napirendi javaslat pedig a 
Budapesten megrendezendő úszó-, vízilabda-, műugró, műúszó és nyíltvízi 
világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi 
XXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vétele.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki elfogadja a napirendre tett 
javaslatot. Aki igen, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangú, köszönöm 
szépen. 

A Budapesten megrendezendő úszó-, vízilabda-, műugró és nyíltvízi 
világbajnokság megvalósításához szükséges 
létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 
módosításáról szóló T/10535. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Kérdezem képviselőtársamat, hogy az előterjesztő képviseletében kívánja-e 
szóban kiegészíteni a javaslatot. Amennyiben igen, parancsoljon! 

Hadházy Sándor (Fidesz) előterjesztése 

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen a lehetőséget, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Mint ismeretes, 2015 márciusában nyílt meg 
Magyarország előtt a lehetőség arra, hogy a 2021-es pályázatát elcserélje a 2017-es 
úszó vb - csak így röviden mondom, hogy úszó vb - megrendezésére. Ez azért állhatott 
elő, mert Mexikó visszalépett a rendezés jogától szinte az utolsó pillanatban, ezért egy 
nagyon gyors döntést kellett hozni 2015 tavaszán. A döntést jelentős mértékben 
meghatározta az, hogy 2024-ben Magyarország szeretne olimpiát rendezni, és ezzel 
kapcsolatban pályázatot kívánt akkor benyújtani, amely pályázat benyújtása azt 
követően egyébként megtörtént. 

Nagyon érdekes az időpontok alakulása, hiszen ez az úszó vb 2017. július 14. és 
30. között kerül majd megrendezésre, ugyanakkor a NOB 2017 szeptemberében, 
Limában fogja meghozni azt a döntést, hogy ki rendezheti meg a 2024-es olimpiát, 
amire Magyarország kandidált. Éppen ezért rendkívül fontos az, hogy a 2017-ben 
megrendezésre kerülő vizes vb sikeres legyen, hiszen ezen a rendezvényen minden 
bizonnyal a döntéshozók jelentős része részt fog venni 2017-ben, és abban az esetben, 
ha pozitív tapasztalattal mennek haza, akkor értelemszerűen a magyar pályázat iránti 
bizalom növekedése várható.  

Annak érdekében, hogy ez a vizes vb valóban sikeres legyen, nagyon pontos, 
összehangolt munkára van szükség, és ennek tükrében kerül sor ennek a 2015. évi 
XXXIII. törvénynek a módosítására is, illetve a javaslat erre irányul. Ennek a 
módosítását az tette szükségessé, hogy a korábbi törvénytervezet mellékletében 
szereplő ingatlanokat ki kell egészíteni, valamint a megvalósításához szükséges 
közbeszerzési eljárások, hatósági munkák lerövidítése érdekében a szükséges 
döntéseket meg kell hozni. Lényegében a törvényjavaslat ezeket a kérdéseket kívánja 
rendezni. 

Tisztelettel kérem és javaslom, hogy támogassa a bizottság a törvényjavaslatot. 
Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kérdése, 

véleménye, javaslata van-e bárkinek. (Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő úr!  

Hozzászólás, reagálás 

VARJU LÁSZLÓ (független): Köszönöm szépen. Néhány megjegyzést kell tenni 
annak ellenére, hogy a kezdeti percekben jó szavakat szerettünk volna egymásnak 
elmondani, de itt az előterjesztés kapcsán, azt gondolom, néhány dologgal 
szembesülni kell. 

Ha idézünk a tervezetből néhány szót, amely tulajdonképpen mindenre 
lehetőséget ad a kormánynak - akár rendkívüli sürgősséggel hirdetmény nélküli, 
tárgyalásos közbeszerzés lefolytatására, három ajánlat bekérésével, a közbeszerzési 
hirdetménnyel kapcsolatos ügyintézés határidejét egy napra leszűkítve -, azt hiszem, 
ezek olyan szabályrendszert alkotnak, aminek a végén gyakorlatilag a kormány ez 
ügyben, és talán most már nyugodtan mondhatjuk, hogy nem ez az első eset, azt 
csinál, amit akar, minden szabályt felrúghat valamilyen közös cél érdekében.  

Azt gondolom, az összehangoltságon kívül az úszó vb kapcsán itt is kiderül - 
azon túlmenően, ahogy említettem, hogy azt tesznek, amit akarnak, annyiért, 
amennyiért akarják -, most már tegyük hozzá, hogy gyakorlatilag az eredeti elképzelés 
háromszoros áránál tartanunk, amennyibe fog kerülni. Azt gondolom, mindez már 
nem éri meg mindazt, amit önök célként megfogalmaztak. Ilyen feltételekkel, ilyen 
körülmények között és ennyiért, amit itt önök elkövetnek, azt gondolom, ez nem 
helyes, és ilyen módon törvényesíteni meg végképp nem helyes, éppen ezért ezt nem 
is tudom támogatni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a képviselő úr véleményét. Kinek van más 

véleménye, javaslata, kiegészítenivalója? (Senki sem jelentkezik.) Nem látok 
jelentkezőt. Akkor viszont… (Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő úr!  

 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen, csak mint 

előterjesztő szeretnék reagálni. Azt hittem, még lesz esetleg más hozzászólás. 
A képviselő úr említette, hogy a kormány minden szabályt felrúghat. Pontosan 

az ellenkezője történik: szabályt alkot arra, hogy milyen formában kerüljön sor ennek 
a projektnek a sikeres megvalósítására, és éppen ezért fontos az, hogy ezt a szabályt a 
parlament elfogadja. 

A költségvetéssel kapcsolatban pedig azt tudom önnek mondani, hogy ez a 
törvény a költségvetést nem módosítja, a közbeszerzésekre pedig nagyon szigorú 
előírást tesz, mégpedig azt mondja, hogy a pályázatok elbírálása során a legolcsóbb 
ajánlatot kell elfogadni. Tehát itt arra törekszünk, hogy egyrészt sikeres 
létesítményfejlesztés valósuljon meg, másrészt pedig a rendelkezésre álló forrásokat a 
lehető leggazdaságosabban használjuk fel. 

A hatósági munka tekintetében az egynapos határidő valóban rendkívül 
feszített. A közigazgatás átszervezése, átalakítása jelentős segítséget nyújthat ezen a 
területen, hiszen a hatósági munka rendkívüli módon felgyorsult már az elmúlt évek 
átalakításainak köszönhetően, és amennyiben ez a munka befejezésre kerül, akkor 
várható az, hogy ez a feladat megoldható. Nyilvánvaló, hogy rendkívüli odafigyelést, 
nagyon pontos együttműködést igényel mindez a cél. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm a képviselő úr előterjesztői válaszát a vita lezárását 

követően. 
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Határozathozatal 

Úgyhogy most, mivel más jelentkezőt nem látok, szavazásra bocsátom a 
kérdést. Kérdezem a bizottságot, tárgysorozatba veszi-e a napirenden szereplő 
előterjesztést. Aki igen, kérem, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki az, 
aki nem? (Szavazás.) 1 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás 
mellett az képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételre került. 

Az ülés berekesztése 

Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy az egyebek napirendi pontban van-e 
valakinek javaslata, illetve előterjesztése. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok 
jelentkezőt.  

Köszönöm a részvételt.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 13 perc)  

 

 

Dr. Mengyi Roland 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 
 


