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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló 10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  2.  melléklet  43.
pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Dr. Lukács László György
(Jobbik) országgyűlési képviselő  "Mennyibe kerül a Puskás Aréna folyamatos kivilágítása, és ki
fizeti a számlát? " című, K/8594. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.



Címzett: Dr. Lukács László György (Jobbik)
Benyújtó: Dr. Orbán Balázs, Miniszterelnökség államtitkára 

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ában foglaltak szerint a Gulyás Gergely
miniszter úrhoz benyújtott,  "Mennyibe kerül a Puskás Aréna folyamatos kivilágítása, és ki fizeti a
számlát?  " című,  K/8594. számú írásbeli  kérdésére  – a  miniszter  úr  megbízásából  –  az  alábbi
választ adom.

Egyetértve  a  kérdésében  foglalt  megállapítással,  a  Puskás  Aréna  (a  továbbiakban:  Aréna)
Magyarország egyik legnagyobb középülete,  de egyben turisztikai látványosság is.  Számos más
városképet meghatározó középületünk is rendelkezik díszkivilágítással, eddig ennek helyességében
politikai konszenzus uralkodott. Ezért nem teljesen érthető, amikor azt állítja, hogy meglehetősen
szokatlan, hogy egy ekkora középületet kivilágítanak. Éppen ennek ellenkezője az igaz.

Továbbá a kérdésében foglalt állítással ellentétben az Aréna nincs folyamatosan, nincs éjjel-nappal
kivilágítva. A díszkivilágítás ugyanis – nevéből következően – sötétedés után éjfélig, vagy az éppen
aktuális  rendezvény  végéig  tart.  Egyebekben  pedig  a  díszkivilágítás  a  budapesti  középületek
kivilágítási  rendjéhez  igazodva  üzemel  majd.  A  díszkivilágítást  560  db  energiatakarékos  és
költséghatékony LED-világítótest biztosítja, ennek átlagos költsége várhatóan nem haladja meg a
napi  7.000 forintot.  A díszkivilágítás  költségeit  az Aréna bérleti  díjai  tartalmazzák – azaz saját
bevételekből fedezik –, így azt az események megrendelői fizetik.

Egy városképet meghatározó ikonikus középület megérdemli, hogy méltó díszkivilágítása legyen –
különösen, ha nemzeti színű kivilágítást kap. Így minden bizonnyal csak a Jobbik évek óta tartó
identitásválságának újabb jele az, hogy az Önök soraiban zavart okoz egy ikonikus középület, a
nemzeti tizenegy otthonának nemzeti színű megvilágítása.

Budapest, 2020. január 9.
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