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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  Stummer János (Jobbik)
országgyűlési  képviselő  "Mennyibe  került  az  új  Puskás  Aréna?" című,  K/7893. számú írásbeli
választ igénylő kérdésére adott válaszomat.



Címzett: Stummer János (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 került az új Puskás Aréna?" című,  K/7893.  számú írásbeli
kérdésére – a miniszter úr megbízásából – az alábbi választ adom.

A Puskás  Aréna  (a  továbbiakban:  Aréna)  újjászületésével  felépült  Közép-Európa  legnagyobb
befogadóképességű,  legkorszerűbb  multifunkcionális  élményarénája,  amely  méltó  otthona  a
nemzeti  labdarúgó-válogatottnak.  Meggyőződésünk azonban,  hogy az Aréna több lett,  mint  egy
stadion.  Budapest  egy  világszínvonalú  nyolcvanezres  koncerthelyszínnel  is  gazdagodott,  így  a
világhírű sztárok és együttesek többé nem fognak más közép-európai koncerthelyszínt választani
pusztán  azért,  mert  Magyarországon  nincs  megfelelő  helyszín.  Az  Aréna  konferenciáknak,
fogadásoknak, zárt térben tartott előadásoknak, üzleti eseményeknek is helyszínéül szolgálhat, így a
gazdaságos működés feltételei is adottak.

Kiemelten fontosnak tartjuk a közpénzekkel való felelős gazdálkodást, ezért örömmel tájékoztatom,
hogy  a  drágulásról  szóló  mendemondák  hamisak.  A  kivitelezés  költsége  a  2017.  márciusi
szerződéskötés óta nem emelkedett: nettó 150 milliárd forint, amelyhez hozzákapcsolódik a magyar
költségvetésbe visszajutó ÁFA összege. Megközelítőleg ez összességében ~567 millió eurót tesz ki.
Az Aréna építésének költsége európai viszonylatban átlagosnak tekinthető és reális piaci keretek
között épült fel.

Figyelmébe  ajánlom,  hogy  más  országok  közel  megegyező  kapacitású  stadionjai  az  Arénánál
magasabb vagy hasonló összegeken valósultak meg: a Baku Nemzeti Stadion 637 millió euróba, az
Emirates Stadium Londonban 531 millió euróba került. További összehasonlításképpen szeretném
felhívni Képviselő Úr figyelmét arra is, hogy az Arénával teljesen egy időben épülő és hasonló
méretű tokiói olimpiai stadion pont a duplájába került (1.100 millió euró).

Az Aréna száz százalékban magyar teljesítmény: magyarok tervezték, magyarok építették. Építése
során  összesen tizenötezer  magyar  embernek  adott  munkát.  Büszkék  lehetünk  rá  mindannyian.
Legyen Ön is az!

Budapest, 2019. november 19.
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