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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter 

Az interpelláció címe: "Mire fog elmenni az az 1,9 milliárd forint a Puskás Aréna 
fenntartásával kapcsolatban, amelyet erre a Kormány 2020-ban szán? " 

Tisztelt Miniszter Úr!

Korábban írásbeli kérdésemre adott válaszából kiderült, hogy a Puskás Aréna napi kivilágítása 
mindösszesen napi 7000 forintjába kerül a stadion fenntartójának. Ez tiszteletreméltóan alacsony 
költség. Éppen ezért érdekes, hogy a legfrissebb kormányhatározat szerint a kormány 1 milliárd 876
millió 550 ezer forintot biztosít döntésével a Puskás Aréna 2020. évi fenntartási költségeinek 
fedezésére.

Ismert továbbá, hogy egy építkezési vállalkozás korábban díj ellenében használta a Puskás Arénát, 
amelynek költsége akkor 3 millió forint körül volt, tehát az Aréna bérbeadásából is számottevő 
bevétel várható.

Felmerül tehát a kérdés, hogy a közel 1,9 milliárd forintnyi közpénzt mire szükséges fordítani és 
milyen kiadásokkal, milyen összegben számol a Kormány az összeg meghatározáskor? Mivel ezt az
összeget közpénzből kívánja biztosítani a Kormány, érdemesnek tartom megismerni, hogy milyen 
várható kiadások és milyen mértékben vezették a kormányt a 1049/2020. (II. 18.) Korm. határozat 
meghozatalára.

Mindezekre tekintettel az alábbiakra várom megtisztelő válaszát:

Mely várható fenntartási, üzemeltetési kiadások és milyen mértékben indokolják a Puskás 
Aréna üzemeltetési költségének 1 milliárd 876 millió 550 ezer forintban való biztosítását? 

Megismerhető–e a várható üzemeltetési költségek részletes listája, azaz az üzemeltetés 
várható költségvetése? 



Milyen típusú várható kiadások és milyen összegben a legköltségesebbek? 

Mely szervezet költségvetési elemzése alapján döntött a kormány az üzemeltetési költségnek 1 
milliárd 876 millió 550 ezer forintban való biztosításáról? 

Várom érdemi válaszát!

Budapest, 2020. február 19.

Tisztelettel,

Dr. Lukács László György
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