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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Mit lehet tudni a 2017 év végére átadásra ígért tiszabői
tornateremről?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Nagy és fontos dologra vállalkozott akkor a magyar Kormány, amikor belekezdett Tiszabőn a helyi 
tornaterem építésébe. Az akkori beszámolók szerint az ország legszegényebb településén felépítésre
tervezett sportcsarnok (tornaterem) az elmúlt 100 év legnagyobb helyi fejlesztése lett volna. A 
Nemzeti Sportközpontok Tiszabő Önkormányzatával közösen megrendelőként a Hanley Service 
Kft.-vel kötött szerződést a megvalósításra. Az épülő csarnokhoz kihelyezett tábla azt mutatta, hogy
az átadás 2017 októberében lett volna várható. Az interneten fellelhető szerződésmódosítás szerint 
azonban a megvalósítás során több akadály is volt, így a befejezési határidőt 2017 december végére 
módosították a felek. További szerződésmódosítást sem a nyilvános adatok között, sem a Nemzeti 
Sportközpontok internetes oldalán nem találni.

A tornaterem átadásáról – vagy az átadás várható új időpontjáról- azóta sem lehet semmilyen 
nyilvános adatot fellelni. Sokat mondó információ a Nemzeti Sportközpontok oldalán található 
time-lapse videó, amely - a felvételek tanulsága szerint - 2018 áprilisában egy láthatóan még félkész
készültségi fokban áll meg jóval az átadási határidő után. (link: 
https://mnsk.shared.webpartners.eu/letesitmenykereso/46) Más kamera képek 2019 márciusából 
még azt mutatják, hogy az épület külső szigetelése készül.

Tisztelt Miniszter úr!

Mindezekre tekintettel az alábbi kérdésre várom érdemi válaszát:

Átadták –e már a tiszabői tornatermet? 

Mikor fogják azt átadni, amennyiben azt még nem adták át? 



Mennyi pénzt fizetett ki eddig a megrendelő a kivitelező számára? 

Került –e módosításra az eredeti szerződés az elmúlt 1 évben, ha igen, az a nyilvánosság 
számára miért nem hozzáférhető? 

Alkalmazott –e az építkezés csúszása miatt kötbért a megrendelő? 

Ki lesz az intézmény fenntartója, ha az átadásra kerül? 

Budapest, 2019. november 19.

Tisztelettel,

Dr. Lukács László György
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