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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 válaszol a Kormány a dorogiak akaratára?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Dorog város képviselőtestülete október 30-án rendkívüli ülésen döntött arról, hogy levélben tudatja
aggályait és kifogásait a dorogi Buzánszky Jenő Stadion rekonstrukciójával kapcsolatban.

A levél – amely az MLSZ számára is megküldésre került – kitér arra, hogy a támogatás összege
nem elegendő a kért fejlesztések maradéktalan megvalósítására. Emellett a testület aggályait fejezi
ki  benne  arra  vonatkozóan,  hogy  a  klímaváltozás  és  az  egyre  növekvő  energiaszükséglet
tekintetében, valamint figyelembe véve, hogy hány honfitársunk tölti fűtés nélkül a téli időszakot, a
pálya tervezet gyepfűtését nem tartják sem gazdaságilag, sem erkölcsileg megvalósíthatónak, ezért
kérik, hogy a tervezettől eltérően valósíthassák meg a beruházást.

Csak,  hogy  megértsék  mit  jelent  ez  a  pálya,  ez  a  stadion  nekünk  dorogiaknak,  szeretném
figyelmükbe ajánlani Szabó Gyula cikkét, amely a dorogimedence.hu portálon jelent meg:

http://dorogimedence.hu/index.php/2019/12/17/mi-lesz-veled-draga-szentely-merre-tovabb-
buzanszky-stadion/

Igen, nekünk ez egy Szentély. Nem 10 éve, nem 30 éve, hanem több mint 100 éve. Szinte nincs
olyan  dorogi,  aki  ne  kapcsolódott  volna  vagy  kapcsolódna  mai  napig  ehhez  a  helyhez.  Nem
szeretjük, ha itt változik valami, amit szeretünk, de elfogadjuk, ha jó célt szolgál. Azt viszont nem
tudjuk elfogadni,  hogy egy számunkra érzelmileg  is  fontos  helyet,  értelmetlen  indokok mentén
leromboljanak, hogy aztán valami egészen mást, ismeretlent és semmimondó objektumot húzzanak
a helyére.

Azt gondolom, hogy egy reális kérés született meg, amelyet minden dorogi sportbarát támogat, ezt
azt hiszem, bátran kijelenthetem. A kérdés tehát, hogy enged-e a Kormány és az MLSZ abból az



elképzeléséből, ami egyébként mind gazdaságilag, mind erkölcsileg tarthatatlan. Én magam nem
vagyok nagy támogatója annak, hogy mindenhol stadionokat újítsanak, illetve építsenek fel. Persze,
ez az előírás. Igen, csak ezt Önök hozták. Azzal még egyet is értenék, hogy legyen 4-5 európai
színvonalú  stadion  az  országban,  de  hogy  ezek  százszámra  nőjenek  ki  szerte  az  országban,
miközben  emberek  fagynak  meg,  éheznek  vagy  éppen  veszítik  el  otthonaikat,  az  nemes
egyszerűséggel gusztustalan eljárás. Viszont amíg Önök vannak kormányon, és úgy látszik, ez a
folyamat  megállíthatatlanul  robog,  akkor  legalább  próbáljuk  meg  az  ésszerűség  határain  belül
tartani.

Egy másik aggályos része az egész felújítási mizériának, hogy azt sem tudni még mi, hogyan, mikor
lesz felújítva, ugyanis helyben még senki nem kapott erre vonatkozóan tájékoztatást. Éppen ezért
most  azt  kérem Miniszter Úrtól,  hogy  adjon tájékoztatást,  illetve  küldöm meg számomra
minden erről szóló tervet és dokumentumot.

Mindezek  alapján  pedig  kérdezem  Tisztelt  Miniszter  Urat,  hogy  milyen  választ  ad  a
Kormány, a dorogi képviselőtestület levelére?

A levelet mellékletben csatolom.

Várom érdemi válaszát!

Budapest, 2020. január 2.

Tisztelettel,

Nunkovics Tibor

országgyűlési képviselő
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Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2019. október 30-án tartandó rendkívüli ülésére 

 
 

Tárgy: Dorogi Buzánszky Jenő stadion rekonstrukciója 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Kormány a 2065/2017.(XII.27.) Korm. határozatában Dorog Város Önkormányzatát 

685.000.000.-Ft támogatásban részesítette a „Dorogi Buzánszky Jenő Stadion 

rekonstrukciója” tárgyában. A tervezés folyamatában a műszaki tartalomra vonatkozó 

előírásokat nem tartjuk reálisnak. A nemzetközi követelményekre hivatkozó, más 

megközelítésből kérünk felülvizsgálatot a játéktér vízelvezetési, és fűtési rendszere 

kiépítésére vonatkozóan. Ezen követelményeket túlzónak és indokolatlannak tartjuk.  

Ezzel a megkereséssel fordulunk Dr. Szabó Tünde Sportért Felelős Államtitkár Úrhölgyhöz, 

az MLSZ-ben Vígh László Infrastruktúra Igazgató Úrhoz, a BMSK Beruházási, Műszaki-

Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-nél Gerencsér Gergely projektvezetőhöz, 

valamint Dr. Völner Pál országgyűlési képviselőhöz. 

Kérem a leírtak alapján Tisztelt Képviselő-testület felhatalmazását a leírt tartalmú 

stadionfejlesztés rekonstrukciója tárgyában megírt levél megküldésére.  

 

 

Határozati javaslat: 

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Tittmann János 

polgármestert a „Dorogi Buzánszky Jenő Stadion rekonstrukciója” tárgyban megírt levelek 

megküldésére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Tittmann János polgármester 

 

 

Dorog, 2019. október 28. 

 

Dr. Tittmann János sk. 



Tisztelt Államtitkár Úrhölgy  ! 

 

A Dorogi Buzánszky Jenő Labdarúgó Stadion felújítása ügyében fordulok Önhöz tiszteletteljes 

kérésemmel. 

Nagy öröm és megtiszteltetés a számunkra, hogy a 2065/2017.(XII.27.) sz. Korm. Határozatban 

foglaltak szerint 686 000 000 Ft. támogatásban részesült a programunk. 

A tervezés folyamatában és az ahhoz kapcsolódó társadalmi konzultáció során a műszaki 

követelményeket illetően vetődtek fel olyan gondolatok, melyek miatt segítséget kérve fordulok 

Önhöz. 

Természetesen elhatárolódunk és nem kívánunk ahhoz a populáris demagógiához kapcsolódni, 

miszerint a mai színvonalú labdarúgásunk sokkal szerényebb infrastrukturális körülmények közé is 

elhelyezhető lenne. 

A műszaki tartalomra vonatkozó, nemzetközi követelményekre hivatkozó, követelményeket illetően 

egészen más megközelítésből kérünk felülvizsgálati lehetőséget. 

A játéktér vízelvezetési és fűtési rendszere kiépítésére vonatkozó követelményt véljük túlzónak és 

indokolatlannak. Felvetésünk indoka, hogy ezen műszaki elemek kiépítésének költségvetési 

következményeit ésszerűtlennek és pazarlónak tartjuk. 

A Dorogi Atlétikai Club 1914-ben alakult. Stadionja 1920 – 25 között bekerített nézőtérrel, 

büféépülettel, zenepavilonnal gazdagodott. Az eltelt több, mint száz év alatt a nemzeti bajnokság 

különböző szintjein játszottak a dorogi csapatok. Ezen történelmi léptékű időszakban, valószínűleg a 

pálya valamikori megfelelő megalapozása miatt eső miatt még nem maradt el mérkőzés. 

A pályafűtést illetően még visszásabb a helyzet. Felelősséggel gondolkodó ember egyáltalán nem 

örül, sőt inkább egyre jobban aggódik a meteorológiai jelentésekben látható meleg rekord 

halmozódások miatt. Ez hazánk időjárási körülményeink ismeretében önmagában felveti a pályafűtés 

indokolatlanságát. 

Ha ezen véleményünket még kiegészítjük azzal, hogy az egész emberiséget veszélyeztető éghajlati 

változások éppen a túlzott energia előállítás és energia pazarlás következtében alakultak ki és 

fokozódnak, akkor talán érthető, hogy, a finoman szólva hedonista önkényeztetésnek minősíthető 

pályafűtés nem tűnik felelős beruházásnak. 

A támogatás és a saját források ésszerű felhasználásával meg tudjuk valósítani az NB II – ben való 

szerepléshez szükséges azon beruházásokat, melyek a sportolók és nézők biztonságát és kényelmét 

szolgálják, valamint lehetővé teszik a labdarúgó mérkőzések zavartalan lebonyolítását. 

Megítélésünk szerint felvetéseink ésszerűen szolgálják labdarúgásunk és önkormányzatunk értékeit 

és érdekeit. Ezen felül pedig megfelelnek egy magasabb rendű követelménynek, a fenntartható 

fejlődés értékrendjének is. 

Kezdeményezésünk indítéka, hogy nem szeretnénk azonosulni és alkalmazkodni értékrendünk szerint 

téves követelményekkel, még akkor sem, ha azok nemzetközi előírásokra hivatkoznak. 

 

 



Ennek oka egyrészt az, hogy a hivatkozás nem mentesít bennünket saját felelősségünk alól. 

Másrészt megnyugtat minket az, hogy kormányzatunk is hozott már, számunkra jelen esetben példát 

mutató döntéseket, melyek a nemzetközi állásfoglalásokkal szemben saját értékeink és érdekeink 

alapján születtek. 

Tisztelettel kérem megértésüket és együttműködésüket, annak érdekében, hogy előremutató 

beruházásként valósíthassuk meg a Dorogi Buzánszky Jenő Labdarúgó Stadion felújítását. 

 

 

 

Dorog, 2019.10.25.       Dr. Tittmann János  

             polgármester 

 

 

 

 

 

 


