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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. Palkovics László, innovációért és technológiáért 
felelős miniszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Bízhatunk-e abban, hogy 2023-ra állami segítséggel 
befejezik a sávolyi Balatonringet?" 

Tisztelt Dr. Palkovics László Miniszter Úr!

A somogyi emberek képviseletében kívánok Önnek kérdéseket feltenni egy szakmai párbeszéd 
reményében.

Nagy öröm számunkra, hogy hazánk 2023-ban MotoGP-versenyt rendezhet. Talmácsi Gábor 
világbajnokunk szerepvállalásával Sávoly község határában 12 évvel ezelőtt kezdték építeni a világ 
talán legmodernebb versenypályáját, a Balatonringet. 195 hektár területen 4,2 km hosszú 
nyomvonal alapjának kialakítása történt meg 4000 tonna kő bedolgozásával, mintegy 10 milliárd 
forint értékben. Csatornát építettek, a pálya mellett pedig további 400 hektár területet szántak 
további fejlesztésekre, szálloda, golfpálya és termálfürdő építésre. Aztán jött a gazdasági válság, és 
a beruházás félbemaradt.

Pénzügyi és turisztikai okokra hivatkozva hónapok óta hangoztatom: ha MotoGP, akkor Sávoly! A 
pálya befejezése nemcsak a térség fejlődésének záloga, amivel az itt élő emberek egy picit előrébb 
tudnának lépni, hanem egyben nemzetgazdasági érdek is. Marcali, Hévíz, Zalakaros és a balatoni 
turizmus-vendéglátás mind-mind tudna profitálni az M7-es és a sármelléki repülőtér közelében 
megrendezendő versenyekből.

Tisztelt Miniszter Úr!

Az Ön által vezetett tárca korábban arról tájékoztatott, hogy a motorsport-stratégia megalkotása 
során vizsgálták a sávolyi pálya befejezésének lehetőségét is.

Legyen kedves a vizsgálat során készített jegyzőkönyveket és megállapításokat válaszához 



mellékelni. Mivel a magánterület tulajdonosától tudomásom szerint senki sem kért engedélyt a 
területbejárásra, ezért felmerül a kérdés, hogyan végezték el a vizsgálatot? Mikor és személy szerint
kik vettek részt a sávolyi pálya területbejárásán?

Készítettek-e pénzügyi tervet tartalmazó költségkalkulációt, egymással összehasonlítható 
hatástanulmányt a sávolyi MotoGP-pálya befejezéséről, illetve a Hajdúnánás közelébe tervezett 
pálya megépítéséről, valamint üzemeltetéséről? Amennyiben igen, kérem, bocsájtsa 
rendelkezésemre őket. Az Önök számításai szerint Sávolyon hány milliárd forintból lehetne 
befejezni a pályát?

Legyen kedves nyilvánosságra hozni a MotoGP jogtulajdonosával, a Dornával megkötött 
szerződést. Szeretnénk látni, hogy mik azok a feltételek, amelyeknek Sávoly nem tud megfelelni. 
Már, ha vannak ilyenek. Kérem, válaszához mellékelve küldje meg a szerződést.

Bízhatunk-e abban, hogy 2023-ra állami segítséggel befejezik a sávolyi Balatonringet?

Tisztelt Miniszter Úr!

Fenti kérdést 2020. július 13. napján az Országgyűlésben is fel kívántam tenni Önnek. Ön azonban 
halaszthatatlan közfeladatai ellátása miatt a válaszadással Schanda Tamás államtitkár urat bízta 
meg. Én tisztelettel elfogadtam a válaszadó személyét, azonban államtitkár úr nem fogadta el, hogy 
válaszolnia kell a kérdésemre. Sőt, engem, mint olimpiai bajnokot szólított fel arra, hogy legyek 
sportszerű, majd – a sportszerűség jegyében – úgy tett fel kérdéseket, hogy tudta, nincs lehetőségem
válaszolni.

Államtitkár urat ezúton hívom meg egy sávolyi területbejárásra, mert válaszából kiderült, hogy 
fogalma sincs arról, mi van és mi nincs a területen. Bontási munkálatok költségeire, valamint 
helyhiányra hivatkozott, amikor a sávolyi MotoGP-pálya befejezése ellen hozott fel érveket. Ez 
azért érthetetlen, mert Sávolyon egyrészt nincs mit elbontani, a paddock területére pedig 400.000 
m2, a további fejlesztésekre pedig összesen 6.000.000 m2 terület áll rendelkezésre. Szakmai 
berkekben is úgy gondolják, Önök összekeverik a sávolyi pályát a balatonfőkajárival. Ez hogyan 
fordulhat elő az Ön által vezetett tárcánál?

Várjuk megtisztelő válaszát, és a kért dokumentumok megküldését.

Sportbaráti üdvözlettel,

dr. Steinmetz Ádám

országgyűlési képviselő
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