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„LEGYETEK REALISTÁK, KÍVÁNJÁTOK A LEHETETLENT!”
(PÁRIZS, 1968 NYARA)
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1.§/ KÖZJÁTÉK A BUDAI BARABÁS VILLÁBAN.
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A JÖVŐ ELŐTTÜNK ROMOKBAN HEVER,
S HOGY HA NEM AKARJUK, NEM JÖN EL”
(EURÓPA KIADÓ)
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1.§/ KÖZJÁTÉK A BUDAI BARABÁS VILLÁBAN:
„OLYAN EZ MÁR, MINT EGY MENEKÜLTTÁBOR,
MINDENKI ITT VAN, AKI NEM ELÉG BÁTOR”
(EURÓPA KIADÓ)
1.§/1. KÉRETLEN KÖZBESZÓLÁS A BOM KÖZGYŰLÉSÉN:
1. bek./ Tisztelt Hölgyeim és Uraim! - Sportolók és Vállalkozók, mint mindig ebben a
házban – és különösen 2010. február 22.-e óta – lépéselőnyben. Én, mint a
Főpolgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájának egykori olimpiai témafelelőse –
2005-2009 között tölthettem be ezt a funkciót –így utólag is csak a tisztelet és
őszinte elismerés hangján szólhatok az „összefogásról”, amelynek ünnepi és
hétköznapi terheit, nemegyszer egymagában, a BOM hordozta a hátán évekig
ebben az országban, egészen az Olimpia Törvény elkészítéséig. És utána hogyan
tovább? Mert most már óhatatlanul ez a kérdés merül fel itt a Barabás villában.
2. bek./ Ami óta a Magyar Parlament Sportbizottsága, illetve a Nemzeti Sporttanács
elé került a törvénytervezet, mindannyian jogosan úgy gondolhattuk, hogy immár
célegyenesbe került 2011/20 ügye Magyarországon. Aztán meg kiderült, hogy a
tekintélyes testületek, különböző kifogásokra támaszkodva, mégsem támogatják
az ügyet. Így aztán az fel sem került a Parlament kurzuszáró ülésének a
napirendjére. A választások utáni új összetételű Országgyűlés meg ki tudja,
mikor, és egyáltalán tűzi-e napirendjére a 2020-as budapesti olimpia ügyét? Így
pedig végkép kifutunk a 2011-es pályázati határidőből, és 2012,2016,2020 után –
immár nevetségessé és komolytalanná válva - ismét módosítani kell majd a
magyar olimpia céldátumát, hogy aztán végkép ködfoszlánnyá váljon egy
„magyar” álom. Pedig egy karnyújtásra vagyunk a teljesültétől. A lehetséges
hozadéka minden érintett ágazatban beláthatatlan lenne, de ezt itt, Önöknek
aligha kell hangsúlyozni. Mi tehát ebben a „helyzetben” a teendő?
3. A közismerten mély országos válságban – ráadásul politikai rezsimváltás idején abszurdnak tűnhet az ötlet: Buda-Pest, Magyarország 2020-as Olimpiája, hiszen
minden konszolidációs és konvergenciás feladat fontosabbnak tűnik egy
„olimpiánál”. Válaszul tehát az örökös kétkedőknek, defetistáknak és
kishitűeknek: az olimpiai kezdeményezés nem XXI. századi BOM-os álom, nem
habókos értelmiségi látomás és ötletelés, mert hiszen az olimpiai eszmének
hazánkban évszázados előzményei vannak. 1914-ben például a nagy világégés
küszöbén báró Berzeviczy Albert úr vezetésével, az akkori Magyar Olimpiai
Bizottság már beadta egyszer kérvényét az illetékes nemzetközi szervezethez az
1920-as nyári Olimpiai Játékok rendezési jogának elnyeréséért. Az ezt követő
tragikus események közismertek. 1920-ban, Trianon árnyékában még a magyar
sportolók részvételét is betiltották az antwerpeni olimpián. Mindezek ellenére az
eltelt évszázad során arany-, ezüst-, és bronzérmek garmadáját hoztuk haza
idegen országok földjéről. Még ma is az előkelő 9. helyen állunk a népeknemzetek összesített éremtáblázatán, és az első 10 között egyedül azok közül,
akik még nem rendezhettek olimpiát!
4. bek./ Kisnemzet nyomorúsága és sportnagyhatalom büszkesége együtt készül itt
valami
kompenzációs
nagy
dobásra
2020-ban,
szomorú
Trianonunk
centenáriumán, karöltve a Kárpát-medencével! Mert e nélkül hova jutunk
magunkkal és magunkba zárva, sok-pártrendszerünk itthoni csapdájában?
„Feltárul minden titkos világ. Felébred az álom, és mi alszunk tovább” (Európa
Kiadó)? Igen, az immár öt éves lobbyzás a politobürokrácia előszobáiban, és a
hazai vállalkozókkal a tőzsdén ez idáig csak fél eredményt hozott, beletorkolva a
III. Magyar Köztársaság várhatóan legviharosabb választási kampányába. Ahol az
olimpia ügye csak egy pihetoll a politológiai PR mindent elsöprő szélviharában. Ezt
akartuk 2005-ben? Pedig az én közreműködésemmel is előfogalmazott fővárosi
közgyűlési határozatok – az 1011-1019/2007. (VI.28.), illetve az 1967-
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1974/2008. (XII.18). számúak – még ígéretes zöld utat adtak az olimpiai
nagyprojekt előkészítése városházi folyamatának, mégpedig egyhangúlag! Ugyan
mi lett ebből a felhevült fővárosi „nagykoalícióból” 2010-re, amikor a politikai
váltógazdálkodás mindenkori győztesének kell majd hamarjában és élesben
döntenie a 2020-as budapesti olimpia sorsáról – előbb a pályázatról, majd
magáról a rendezvényről?
•
5.bek./Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Olimpikonok és Sportvezetők!
Aligha adódott az elmúlt évtizedekben a magyar sportdiplomácia előtt nemesebb,
nagyszabású feladat és kihívás, mintsem 2020-ig életbe tartani a budapesti – Kárpátmedencei - magyar olimpia ügyét. A sors csapdája, hogy 2011-ről, a NOB –pályázat
beadásáról pontosan akkor kell politikailag is dönteni – két választás előtt, között, alatt –
amikor a magyar politika éppen a legzaklatottabb idejét éli, és a „sorskérdések” között
feszengve legkisebb gondja is nagyobb annál, hogy…..de hát ezt Önök is jól tudják.
Mielőtt azonban mosnák kezeiket, hogy rákészüljenek majdan a BOM önfeloszlatásának a
megszavazásához – mert akár így, akár úgy, ez is napirendre kerül előbb-utóbb – kérem,
hogy a nagyszünetben még egyszer alaposabban gondolják át a kérdést, 5 termékeny év
nemes hagyatékát, ami nem válhat ad-hoc politikai döntések martalékává.
1§. 2./ UTOLSÓ NYÍLT LEVÉL A BOM ELNÖKSÉGÉHEZ
•

•
•

1./bek. Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Elnökség és Bizottságok! „Mielőtt bármit
elkövetnének…” (Pilinszky János) és megszavaztatnák a Közgyűléssel a BOM
önfeloszlatását, kérem, vegyék figyelembe, hogy ………………….az egész ország jó
kedélye múlik majd egy sikeres konvergencia programon…………..nem a mai
nyomorúságos köz-állapotok transzportálása 2020-ra. Vállalni ma a vitát,
konfliktust a politikai-gazdasági élet korifeusaival, hiszen…………….. Önök
bankárok, közgazdászok, sportvezetők, vállalkozók…………. egyszóval a számok
emberei, igazán………………..a politikának, amely legtöbb esetben csak rövidlátó és
rövidtávfutó…………..amikor itt az „etióp triatlon” összeállítása már a feladat. A
BOM-MOB harmonikus együttműködés nélkül ugyan milyen avatott Mozgalom
végezheti el az ország előtt álló távlatos sport feladatokat? ……………akkor teszik le
a fegyvert, amikor……………..felettébb gyanús a közvéleménynek is, hogy egy
úgynevezett PEB-be újraegyesülve, nem mozgalomként tesszük meg a cél előtti
utolsó lépéseket…………hol marad mellőle a mozgósító nyilvánosságot teremtő
mozgalom? ………………..nem állunk olyan jól, hogy „úri huncutsággal”
vádolva………………látni kell, hogy a társadalmat jobban érdeklik a közeljövő húsba,
mellbe vágó számadatai, mint az olimpiai éremtáblázatok. A jövendő politikusok
meg engedve a populista nyomásnak aligha mutatnak megértést ……………..mert
ha a BOM feladja idő előtt, akkor mi lesz a demokratikus nyilvánosság
mozgósításával……………………2013-ra ebből 70-75 %-os országos támogatottság
kell a NOB-nak.
2./ bek. Tisztelt Elnökség! Talán emlékeznek még arra, hogy azt mondták a
fővárosi egyeztetéseken: „Nem akarunk fapados olimpiát” (B.G.). Így váltott át az
eredeti szép slogan - „A városmegújítás Duna menti olimpiája” – 2007/8-ban „ A
Duna szigetek olimpiája” szépen csillogó, de városfejlesztési szempontból annál
sikamlósabb jelszavává. Pedig nekünk nem Pekinggel, Londonnal, Rióval kellene
versenyeznünk, hanem………………..önmagunkhoz mérten, Széchenyi gróf építkező
szellemét
követve……………MM-M-MM,
azaz
a
Minőség,
Mértéktartás,
Maradandóság, Magyar Metropolisza lehetne a Kárpát medence „fővárosa”, BudaPest is végre. De feladva a sok magyar sportsikert megélt, patinás
„Népstadionunk” olimpiai főstadionná avanzsálásának esélyét, ahol 2020-ra
mellékesen két „fapados” metró és egy kapacitív „fapados” villamos is megáll
majd…………előtérbe helyezve a csepeli Fadesa-álmot Manhattanről meg
Lagunavárosról. Amolyan dubai-módon………..ebben teljes volt a bennfentes
pártközi konszenzus……………letudva egy tollvonással az 1014/2007. sz K.gy.
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határozatban foglalt vonatkozó feladatokat. Az óta, hogy…………a BOM a NAOS
bárkájában is evez a Ráckevei kis Duna-ág farvizén………………kettős „ügynökök”
intézik Csepel-Fadesa-Martinsa városfejlesztési ügyeit………….ahol minden –
Lagúna-város, Mannhattan - fontosabb és előbbre valóbb annál, hogy Budapesten
magyar olimpia legyen 2020-ban……………..talán Madrid is újra pályázik, és akkor a
csepeli spanyol befektetők…………nemzeti színű szalaggal a kalapjukon kettős
sikert könyvelhetnének el, belföldön és külföldön egyaránt.
•
•

•

•
•

3.bek./ Tisztelt Elnök Úr! Felhívom szíves figyelmét, hogy az 1994-ben oly
érdemtelenül visszamondott Buda-Pest EX L’ EXPO/96 is – talán emlékszik rá - az
átkos ingatlanspekuláció miatt bukott el. Mert amire sor került volna magára az
anya-rendezvényre……az előhasznosításban utazó politikai, gazdasági és szakmai
lobbyk, „angyali” érzékkel már „páholyból”, nem „fapadosan” szemlélhették a
vergődés eseményeit. Azóta……………….de hiába folyt le sok víz a Duna magyar
szakaszán. Mert a budapesti olimpiai- és puffer- 1000 hektárnyi terület is
transzban van 2002-óta…………a Kopaszi gátat például már az Ügyészség vizsgálja,
és ez vár…………..H.M., L.I., X.Y. urak és társaik…………….ahol portugál befektetők,
meg spanyolok………………..miért nem jutott a köz-gazda politikusok eszébe, hogy
minimum a keletkező extra profit felét közcélú infrastruktúra-fejlesztésre fordítsák
PPP konstrukcióban?……………..már túl vagyunk rajta – és ezzel talán a 2020-as
budapesti olimpián is, amihez sajnos a BOM is asszisztált. Akkor hogy gondolják,
hogy a magyar költségvetés 2020-ra képes lehet majd kigazdálkodni a budapesti
szinten 2000-2500 milliárd forintra becsült infrastruktúra költségeket(PwC)?
………….ez egy feneketlen hordó, ahol az infrastruktúrára befektetett közpénz
kivétje
extraprofitként
rendre
magánzsebekbe,
pártkasszákba
vándorol………..mielőtt még nemzetközi botrányba keverednénk „olimpia-ügyben”
is, sürgős szervezeti és pénzügyi intézkedésekre van szükség, ami elkerülhetetlen
és halaszthatatlan a hazai Olimpia-eszme átmentéséhez jobb időkre. Mert 2011
nagyon közel van ahhoz, hogy fenekestül fordítsuk fel a hordót, amely már
legalább Athén óta telve van cefrével.
4./ bek. Tisztelt Elnökség és Alelnök Urak a MOB-tól! Külön öröm, és bizakodásra
jogot adó fejlemény, hogy a BOM ügydöntő közgyűlésén vezető MOB-os
képviselők is regisztrálják magukat. Nyilván a közeledő események – Pályázati
Előkészítő Bizottság (PEB) felállítása, illetve a 2011-es NOB pályázati határidő
vészes közeledte zárja most a szokottnál is szorosabbra a szervezeti sorokat
hazánkban………sport ügyben azonban nem ily rózsás a helyzet hazánkban. A MOB
elnökének vészkiáltásai a sportköltségvetés krónikus hiányáról eddig nem igen
hatották meg a sportpolitikát. Ilyen körülmények között, egyre csökkenő
költségvetési hozzájárulással…………………a sportdiplomácia is tehetetlen, és
belevész a tömegsport-élsport dilemmába…………Már arra sincs jószerivel pénz,
hogy az éppen következő olimpiára az arra kiérdemesültek becsülettel…………Az
arany érmeinket meg hiába zálogosítanánk el, ahhoz kevés, hogy………….ahhoz
meg sok, hogy végleg lemondjunk évszázados, kivívott rangunkról a
nagyvilágban. Már csak a múltban, jövőben felcsendülő Himnusz dallamaiban
bízhatunk, ha nem születik…………………Mert Budapestre is Athénon, Pekingen,
Londonon meg Rió de Janeirón keresztül vezet az út. És addig? Talán…….ha a
BOM-PEB, mint 500-1000 budapesti „olimpiai” hektár Zrt. „sportmenedzsere”
arányosan, az érdemek szerint besegítene a MOB olimpiai sportágazatainak
finanszírozásában, többszáz milliárd forintnyi ingatlanspekulációs extra-profit 510%-os olimpiai járadékával kisegítve 2010-20 között a MOB működési
költségvetését………………….ami a számítások szerint nem tűnik lehetetlennek.
Mindebből akár még a szükséges sportlétesítmények felépítésére is
telhet………….de ezt inkább a vállalkozói PPP-kre bíznánk, hiszen például D.S. Úr
már
ugrásra
készen……………………….így
lehetne
2020-ra
az
„álmok
Magyarországából” a „tettek Magyarországa”.
5./bek. POST SCRIPTUM ZÁRADÉK GYANÁNT:
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•

((Mert hogy az Olimpia Törvény birtokában, vagy már a nélkül is a BOM oszlatni
szándékozik önmagát, hogy - ígéretes pozíciókért cserébe? – a „Mozgalom” átadja
helyét a megdolgozott terepen egy „Bizottság Zrt.”-nek, a PEB-nek, hogy az
készítesse el pályázatunkat 2011-ben a NOB-hoz. Az elmúlt 5 cselekvésben
gazdag év után ez ért-he-tet-len. Érthetetlen? A mai magyar közéleti valóság
ismeretében………sorra bukkannak fel az ingatlan ügyek, nevek említése nélkül is
köztudott…………………csontvázak hullanak ki rendre a szekrényekből. Aligha lenne
kívánatos, hogy…………….A készülő olimpiai pályázatunkat is leporolva…………..de
hát B’UDA-Pest csak ennyi voltál a Kárpát-Duna medencében? Mert „Hova tűnt a
sok virág, lányok kötnek bokrétát, Óh, mond ki érti ezt?”(Marlene Dietrich). De
mert még mindig hiszünk a budapesti olimpiai álmok valóra váltásának 2020-as
realitásában - számolnánk már meg, hányan vagyunk! ………….a BOM
önfeloszlatásának ötletére egy még bizarrabb ötlettel állunk elő. Ha ugyanis már
csak PEB Zrt. lesz a BOM-ból is, annak civil „felügyeletét” egy önszerveződő
szakmai-társadalmi
csoportosulásra
bíznánk
a
Budapesti
Olimpia
Nevében………….A B.O.N. 32 mozgalomnak, vagy inkább egyesületnek kellene ez
esetben pártok felett is civil kurázsival tovább vinni az „Összefogás a budapesti
olimpiáért” eredeti BOM-os jelszavát……….ez azonban már nem jövő idő. Azzal
ugyanis, hogy a B.O.N. TEAM 32
elkészítette az „OLIMPIÁT A KÁRPÁTMEDENCÉNEK ?!-?-?!” című „Alternatív városfejlesztési javaslatok civil tükörben”
alcímű vándor kiállítási anyagát, már megalakultnak is tekinthető, akár feloszlik a
BOM, akár nem, akár megalakul a PEB Zrt. 2010-ben, akár nem……………..Azért
egy elpackázott olimpia visszamenőleg is sokba kerülhet még a „tetteseknek”.
Maga az olimpia pedig – minél tovább vizsgálódunk PwC költségvetésén, végül is
egyre kevesebbe…………………ugyanis nagyon nem mindegy az országnak, hogy 10
év alatt 2500, vagy „csak” 1000-1500 milliárd forintos lehet e a budapesti
költségvetése oly módon, hogy………………………..„fapadosan” is a kívánatos
budapesti minőséget nyújtsa a világ nyilvánosságának, itt a Duna-tájon, a Kárpátmedence kellős közepén. De azért szépen búcsúzva a B.O.M. eddigi PR.
tevékenységétől, most már be kell vallani a várható PEB-es korszak előtt, hogy ez
a pályán kívüli szorgos igyekezet csupán csak: „Magához láncolt, utolsó tánc
volt”(Orchideák). ))

1.§. 3./ UTOLSÓ SZÓ JOGÁN: MAGYAR HANGON ÉS BETŰKKEL
Az ülés szünetében pedig szólaljon meg stílszerűen József Attila, az egykori ferencvárosi
gyerek Duna-ódája után, hű kései követője a magyar Parnasszuson, a Kossuth díjas
paralimpikon költő Nagy László is. Aki nem egyszer evezett már át Kháron ladikján a
Dunán, és most, halála után idézzék meg őt is a verssorok:
„LÉTEM HA VÉGLEG LEMERÜLT,
KI IMÁD TÜCSÖK HEGEDŰT,
LÁNGOT KI LEHEL DERES ÁGRA,
KI FESZÜL FÖL A SZIVÁRVÁNYRA,
LÁGY HANTÚ MEZŐVÉ A SZIKLACSÍPŐKET KI ÖLELI SÍRVA.
KI BECÉZ FALBAN MEGEREDT
HAJAKAT, VERŐEREKET.
LÉTEM, HA VÉGLEG LEMERÜLT,
KI RETTENTI A KESELYŰT,
S DŐLT HITEKNEK KICSODA ÁLLÍT
KÁROMKODÁSBÓL KATEDRÁLIST,
S KI VISZI ÁT FOGÁBAN TARTVA
A SZERELMET A TÚLSÓ PARTRA?”
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Igen, ez a szózat is a Duna bűvkörében fogant, és ő is Kárpát-medencebéli helyünket
keresi a folyóparton, ahol egyébként is lakott Budán, az Árpádfejedelem úton. Mit sem
sejtve, hogy 40-50 évvel nagy életkalandja után, az un. 5-ös Metró Margit-szigeti
megállójával néz majd farkasszemet egykori erkélye. Aligha erre gondolt………………Mi
pedig, hűen évtizedes elígérkezésünkhöz, 2020-ig, sőt az idők teljességéig is:
„Meglepetések falkáit tenyerünkből etetjük” (Vasko Popa). Mert sok okból nagyon kellene
nekünk ez a budapesti olimpiai álom. Bizony ránk férne „rosszkedvünk telén”. Mert ki-ki
bevallhatja az elmúlt két évtizedről, hogy:
„Fagyos lett a szívem,
Kemény, mint a kő.
Menekülj, amíg nem késő!”
(OMEGA)
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2.§/ A 2020-AS CÉLDÁTUM NEMZETSTRATÉGIAI ÜZENETE
„BALJÓSLATÚ, BÚS NÉP A MAGYAR,
FORRADALOMBAN ÉLT ÉS RÁNK HOZÁK
GYÓGYÍTÓNAK A HÁBORÚT, A RÉMET
SÍRJUKBAN IS MEGÁTKOZOTT GAZOK.”
(ADY ENDRE)
2.§. 1./ HOGY 100 ÉVVEL TRIANON UTÁN IS „ÉL NEMZET E HAZÁN!”
•

•
•

1./bek. : Ahol mindenek előtt tisztázni kell, hogy Adynk dörgedelme semmi esetre
sem Kádár Jánosról szól. Ezt a vitát azonban nem e „műleírás” keretein belül kell
majd lefolytatnunk a „dicsőséges rendszerváltás” haszonélvezőivel, mégpedig
nép-nemzeti dimenziókban, hanem….. Mert „aki nem tanul a történelemből, az
megérdemli, hogy újra megtörténjen vele”. Ne mi legyünk - (azok) - az
oktalanok. Talán nem véletlen, hogy a XXXII. Nyári Olimpia 2020-as céldátuma
egybeesik néhai – trianoni mocsárba fúlt – utolsó, és ez idáig egyetlen
pályázatunk centenáriumával is. De akkor Antwerpen rendezhetett helyettünk,
ahová a magyar sportolók még a lábukat sem tehették be. Ennyit az olimpiai
mozgalom depolitizáltságáról. Az óta……………………………….Pekinggel bezárólag,
mindig is volt valami politikai üzenete a Játékok helyszíneinek. Mi meg idegen
földön is begyűjtöttük az érmeket - aranyat, ezüstöt, bronzot. Különben is a NOB
jól ismeri a MOB-ot, jobban, mint a BOM a MOB-ot. De mi „fáradtak vagyunk, és
meg vagyunk terhelve” (Újszövetség)- ezért már azt sem hisszük el, hogy egy
olimpiai 3. hely valódi bronzot érhet, az aranyról, ezüstről már nem is beszélve.
Régi
érmeink
között
heverve,
érmeinket
fogunkhoz
verve,
örök
leverten………………….Ebből a tikkasztó, parlagian népi-urbánus amnéziából próbált
ébresztgetni a BOM 2005-ös felhívása: dologra magyar az összefogásért!
2./bek.: A választási kampányba révedt nagypolitikát azonban aligha fogja
elkápráztatni egy 2020-as magyar olimpia kihívása sem szociális, sem nemzeti
oldalról, hiszen a vokstulajdonos szavazópolgárok túlnyomó többsége élhetőséget
és biztosabb megélhetést vár el mindenek előtt – jogosan – a hatalom új
gazdáitól. Mire pedig észbe kapna és a vesztes és győztes is rendezhetné sorait
2011-re, addigra már rég lejárt a NOB pályázat határideje. Sebaj, majd a
jövőben: egyszer volt, holt, nem holt. Addigra viszont már egy talpalatnyi
„szabad” terület sem lesz Budapesten erre a célra, ha az ingatlanforgalmazás
spekulációs rátája a jelenlegi felpörgetett szinten marad. Másrészt pedig: BudaPestnek vagy 2020-ban, vagy soha többé nem lesz komoly nemzetközi esélye egy
Trianon
reinkarnációját
feltételesen
elfogadó
Kárpát-medencei
Olimpia
megrendezésére. De reménykeltő, hogy 2011-ben például a magyar
miniszterelnök lesz az EU soros („Soros”?) elnöke, ami nyomatékot adhat a 2011es hivatalos pályázatunknak is. 2017-ben pedig a deáki Kiegyezés 150.
évfordulója kerül ünnepi napirendre kishazánkban. Amely egyúttal jó alapozásul
szolgálhatna egy jövőbeli konszenzusos magyar bel- és külpolitikának, és
nemzetközi jelentőségű előjátéknak a 2020-as budapesti olimpiához, abból a
szempontból is, hogy itt-hon mi egy belpolitikailag és külpolitikailag sorsával
kiegyezett nemzet és ország és metropolisz vagyunk, amelyre bizton számíthat az
atlanti, mediterrán, balti és kontinentális Európa. Az elkövetkező szűk egy évben
tehát, 2010 februárjától 2011 derekáig – Olimpia ürügyén – évszázados
nemzetstratégiai kérdések dőlnek majd el. Ezért: „Mielőtt bármit elkövetnek,
Gondoljanak a rózsatőre, Egyetlen egy száll rózsára, Uraim” (Pilinszky János). De
addig itt mindhiába húzatjuk a cigánnyal, hogy: „Piros rózsák beszélgetnek…”

•

8

•

3./bek.: Az alapkérdés az, hogy olimpiával, vagy a nélkül van nagyobb esélyünk
átöröklött országos bajaink orvoslására? Populista nézőpontból az utóbbira
szavaznánk, spekulációs nézőpontból ugyancsak, hiszen olimpia ürügyén, vagy a
nélkül is megszedte már magát az ingatlanspekulációs lobby, az asszisztens
politobürokráciával kart karba öltve. Egy Olimpia pedig mindenek előtt évtizedes
tabula-rázát
és
nemzetközi
tisztánlátást
jelentene
a
szervezetekben,
pénzügyekben és az ingatlanpiacon. De mit is várhatnánk, ha már a magyar
olimpia ügyének zászlós hajója, a BOM is elkötelezte magát a csepeli vircsaftnak.
A többi pártról már nem is beszélve……………….nemzetstratégiailag bizony rosszul
állunk…………….2 teljes hónap a választásokig, ugyan ki kockáztatná PR. esélyeit
holmi „kicifrált ködjövendő” kedvéért? A kérdés csak az, hogy hivatalból eddig
miért támogatták az olimpia ügyét? Erről fővárosi ügyiratok és testületi
jegyzőkönyvek garmadája is árulkodik. Vagy amolyan aszfaltos-parasztosan
szólva: „nincs már vér a pucánkban?” De hát csaknem 100 évvel Trianon, és több,
mint 50 évvel Auswitz után honnan is lenne? De már nem is lehet soha, mert
„érdemeink elismerése mellett” évszázadok óta lassú nemzethalálra ítéltettünk?
Itt már csak Ézsaiás merészeli azt mondani az Úr angyalának: „Íme itt vagyok,
Engem küldj el” (Ószövetség). Ninivébe, Babilonba, Buda-Pestre. A sokadalomról
meg csak annyit: Utcára néző ablakokban utcára néző emberek……………, néptelen
közterek bámulják a szobrokat” (Európa Kiadó)

2.§. 2./ „NAGY, ÁLMOS DZSUNGEL VOLT A LELKEM, S HÁLTAK AZ UTCÁN….”.
•

1./ bek. : Mert bizony egy aluljáróban eltöltött téli éjszaka után a hajléktalannak
nem sok kedve marad szavazni menni. A hazai strukturális szociológia szerint
min. 20%-os a mélyszegénység aránya is. Mint ahogyan a tehetősebb pénz- és
tőketulajdonos arisztokrácia is legalább 20%-ot tesz ki. A maradék 60%-on az un.
Középrétegek osztoznak – mégpedig alsó., közép-, és felső megoszlásban, 20-2020%-osan.De hát kiket is céloz meg a politika, és kiket az olimpiai PR. Mert hogy
télen nagyon hideg van, és nem csak az aluljárókban, hanem a lakások jelentős
részében is. Némi cinizmussal: mi nem téli, hanem nyári olimpiát szeretnénk
rendezni. Persze, ha a politikai PR. kampányba nem illeszthető egy olimpiai
nemzetstratégia, veszett fejsze nyele. Mert hogy a szükséges kiadások, és
lehetséges bevételek szaldója csak a választási ciklusok őrületén átívelő évtizedes
távlatban egyenlítődhet ki – ugyan mit ígér a mának: olcsóbb gázszámlát,
biztonságosabb nyugdíjat, jobb egészségügyi ellátást, magasabb minimálbért és
új feleséget aligha. De az Úr azt mondja: „nem csak kenyéren él az
ember”(Újszövetség). Az Olimpia pedig a jövőnek szól, oly módon, hogy akinek
nincs jelene, az a szebb jövőt sem érdemli. És nem is részesül annak javaiból.
„Mert én azért jöttem, hogy Életük legyen, és Bőségben legyen” (Újszövetség).

•

2./bek.:Nem sokkal a kánai menyegző után, a csodálatos kenyérszaporításokat
követően, és a Galileában, Kafarnaumban és Betániában véghez vitt csodálatos
gyógyításokon túl az Úr mégis azt mondta, hogy: „Szegények mindig lesznek
köztetek” (Újszövetség). Ennek a tételnek a tagadása eredetileg bal-, ma inkább
jobboldali populizmus, azaz voks-vadászat. De ebben az összefüggésben azt is el
kell dönteni, hogy a nemzetnek, vagy a népnek rendeznénk egy olimpiát? Vagy
inkább a nemzet rendezi önmagának. Nos ez az, amitől féltem hazánkat. Mert
hogy a nemzettestbe nem mindig tartozott bele a nép, mint ahogyan fordítva is
igaz volt. A franciák már túl vannak e dilemmán, könnyű nekik, mert Lyonban
felépítették a „nép-nemzeti színházat, a Theatre national populaire-t. De mi
lehetne egy nemzeti olimpia nemzetközileg fogyasztható üzenete a Kárpát-Duna
medencéből? És mi lehetne a hozama – a zsozsó – a nép számára? Munkahely,
piac, fogyasztás? Összeegyeztethető-e a kettő? A fantáziájukra bízva csak azt
ismételgethetem, hogy „A rakodópart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a
dinnyehéj, alig hallottam sorsomba merülten, hogy fecseg a felszín, hallgat a
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mély. Mintha szívemből folyt volna tova, zavaros, bölcs és nagy volt a Duna”
(József Attila).
•

3./bek.: Egy dologgal azonban az óta is számolnunk kell: „Kórokozók a vérképen,
Nem vagyunk a térképen” (Európa Kiadó). Szegény Radnóti Miklós még tudhatta
mi az a „hazafiság”mert: „Ki géppel száll fölébe, annak térkép e táj”. Pedig, ha a
kontinentális Európa térképét böngésszük, kiderül, hogy az RMD – Rajna-MajnaDuna - kiépítésével Buda-Pest királynői pozíciókba jutott. Azt nem mondanám,
hogy „eladó sorba”, mert akkor az egykori EX L’EXPO/96, ÉS A
BUDAPESTIOLIMPIA/2020 összes még élő és mozgó hozományvadász
ingatlanpecére felsorakozna az árverésre. A sáskák, akik 20 röpke év alatt
lelegelték Budavára lankásabb tájait, különösen a Duna partot. „Én örülök neki,
hogy itt lehetek, mert itt tervezik az isteneket” (Európa Kiadó). Vajon hogyan
jutunk ki a kisnemzeti sors Labirintusából és a nép-nemzeti dilemma fogságából,
ahol „Egy ezredévnyi szenvedés kér éltet, vagy halált. Mustrát tartva a
kibontakozó választási kampányban – pedig jószerivel még el sem kezdődött –
valamint az elmúlt két évtized liberalizált őrületén, javaslatunk, hogy fogadjuk
mégis el Münchausen báró jól bevált módszerét. Amibe egy mértéktartó
böcsülettel megszervezett 2020-as Olimpia éppúgy bele illik, mint egy ezt követő
Duna-menti rácsatlakozás egy világesemény-kontinentális EXPO/2024 rendezvény
sorára, amely az RMD mentén olyan városokat fűzhetne fel, mint Rotterdam,
Düsseldorf, Köln, Regensburg, Passau, Bécs, Pozsony, Budapest, Belgrád, Russze,
Galati. (N.E.R.F.-33 - New Ecumenical Research Foundation koncepció) Ami pedig
minket illet, úgy a 2000-2033 közötti „végső” időkben, az a szép öregkor joga a
„silver economy” támogatásával, hogy 100 éves tetszhalál állapotunkból – Trianon
- végre felébredjünk, és örömünket is leljük a „harmadnapi” túlvilági feltámadás
csodájában. Bízzunk tehát benne, hogy 2020-ban az átépített „Népstadionban”
tízezrek ajkáról hangzik majd fel a jól ismert buzdítás: „Hajrá Magyarország!,
hajrá Magyarok!!! És akkor: „Hull, csak hull reánk, ezüst eső” (OMEGA). Egy
évünk sincs már a döntésre, 2011 közeleg, és addig még a nemzetközi szintű
pályázati prezentációt is el kéne készíteni. Az új kormányra vár tehát a dicstelen
feladat: felmondani az eddigi, csaknem egy évtizedes olimpiai előkészületeket.
Avagy…….A „júdás-pénzen” vásárolt társadalmi stabilitás azonban nem lehet majd
hosszú életű. Egy jobbra-balra kanyargó, mély és sötét alagút bejárata előtt
állunk, valahol az Alpokban. A helyiek azt tartják róla, hogy……………A
beharangozott európai entré ezzel el is maradt. Mind-ö-rök-re ?! Mit tehetnénk
ilyenkor. Amit a költő, hasonlóan zavaros időkben: „Szellőivel, folyóival oly
messze
még
a
virradat,
Felöltöm
ingem
és
ruhám,
begombolom
halálomat”(Pilinszky János).

2.§. 3./ „VESZNEM AZÉRT KELL TÁN, MERT MAGYAR VAGYOK…”
•

1./bek. :”terhére a világ száz Ponciusának”. (Ady Endre). De mi-ért? Mielőtt
ennek
részletes
kultúrtörténeti fejtegetésébe
belefeledkeznénk……………De
visszatérve a nemzethalálba zuhant Pannóniába, köztudott, hogy ennek a
provinciának már csaknem minden talpalatnyi földje elkelt az előtt, hogy az
olimpiát megpályázták volna 2011-ben a NOB-nál – a Hajógyári szigettől a Csepel
szigetig. Ilyen körülmények között kellett volna sürgős politikai döntést
hozni…………………A nagy nemzeti költő, Ady Endre szerint: „kis nemzetnek még
lélegzetet venni is radikálisan kell”. Amiből egyenesen következne, hogy
mégiscsak belevághatnánk, legalábbis pályázati szinten egy 2020-as Kárpátmedencei olimpiába, kialkudva a NOB-nál, hogy természetesen ne várjon tőlünk
pekingi, londoni és riói babérokat. Javaslatunk lényege gróf Széchenyi István után
szabadon, hogy 2020-ra Buda-Pest legyen a Minőség, Mértéktartás,
Maradandóság Magyar Metropolisza. Az 5 M-mel kitöltött olimpiai ötkarika méltó
és egyben szolíd Duna menti folytatása lehetne a nagy tengeri elődök
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rendezvényeinek, miközben nekünk sem kellene belegebednünk a feladatba. Igen,
2011-13-ban így mérettessünk meg a Nagyvilág számára, és akkor is emelt fővel
veszítsünk, ha a „Népek hazája, Nagyvilág” valamilyen megfontolásból ezt úgy
tartja jónak.
•
•

•

2./bek.: S ha már megszólítatott, hát kapjon szót ebben a koravénült konzervatív
világban a magyar reformkor atyja, maga Széchenyi gróf is. Aki a Hitelben
egyebek mellett imígyen érvel: „Ha kishitűen makacson minden javítást kirekeszt,
a nemzetség halálát óhatatlanul sietteti, a legszebb, leghasznos’b, legszükséges’b
előmenetelnek lesz gátja, hiábavalóságon ’s szemfényvesztésen alapul, s annál
veszedelmesebb, mennél erősebben ragaszkodik hozzá a sokaság”. Hihetünk neki,
mert van referenciája bőven. Persze neki is, mint oly sok hozzá hasonlónak a
hazai sorsa……. hadd ne soroljuk a listát!…………….csupán a „hara-kiri jutott e
földön osztályrészül. „Édes hazám fogadj szívedre, Hadd legyek hűséges fiad”
(József Attila). Ady Endre még túlélte, de hogy: „E szűzi földön valami rág, hej
égig nyúló giz-gazok, Hát nincsen itt virág?” Aki itt például egy olimpiácskát kíván
megrendezni a „sokaság” örömére annak számolnia kell a következményekkel.
Azzal például, hogy: „Veszélyes út, amin jársz, Veszélyes út, amin járok, Egyszer
te is hazatalálsz, egyszer én is hazatalálok”.
3./bek.: A 20 éve mindent elborító posztmodern kozmopolitizmussal szemben a
nemzeti magunkba zárkózás csak parittya a T-34-esekkel szemben. Tudjuk jól:
’56
is
mire
jutott?………………Talán,
ha
nép-nemzeti
univerzalizmussal
próbálkoznánk amolyan zöld-pirosan, többre mennénk………….gondosan megőrizve
a konzerválásra érdemes nemzeti emlékezetünket………………..persze a nemzethalál
kísértő vonzásában, mert ma már az anyaország is csak szórványaiban él tovább.
„Régi arcok tűnnek el, Sylvánia ünnepel” (Európa Kiadó)…………….Mert hogy Szt.
István királyunk valójában nem a nemzetet, hanem a nemzet halálát ajánlotta
volna fel a Szent Szűznek………………..erről lehet majd vitatkozni, nemcsak a „tót
atyafiakkal” (Mikszáth Kálmán). Transzcendens, univerzális dimenziókban még
lehet esélyünk, hiszen
a Nagyvilágban 2033 túlélése a tét az
ökumenében…………………Az Olimpixpo 2020/24 pedig 2033 előestéje lehetne a
kontinentális vén Európában……………A magyar nemzetstratégiai kérdések tehát
univerzálisak is egyben, amihez egy Olimpia éppúgy hozzájárulhat, szigorúan a
Kárpát-medence jegyében azzal, hogy Európában Buda-Pest a „Duna
királynője”………….mint egykor Sissy…………ami persze nem jelentheti azt, hogy az
esemény minden helyszínét, mint egy elefántcsordát, a Duna partjára küldjük
legelészni. A mindent elárasztó ingatlanspekulációval szemben pedig győzzön a
józan ész és a gazdasági racionalitás össznépi mérlege! Különben pedig:
„Kihúnynak a repterek, Várna többé nem fogad, Néptelen közterek bámulják a
szobrokat” (Európa Kiadó).

2.§. 4./ „ÉHE KENYÉRNEK, ÉHE A SZÓNAK, ÉHE A SZÉPNEK…”
•

1./bek.: „nagyobb igaza nem volt még népnek, hitványabb Nérók még sehol sem
éltek, Vagytok a ma, vagytok a holnap” (Ady Endre). Mert aki a mindennapi
betevőért küzd, aligha venne részt egy olimpiáról szóló népszavazásban. S ha
igen, akkor is csípőből nemmel szavazna, gondolva munkanélküli férjére, a
megfizethetetlen lakáshitelre, a vészesen emelkedő rezsiköltségekre, a gyereke
vészesen dráguló tanulási költségeire, a mind gyakoribbá váló bűnözésre,
sorolhatnánk még………………Immár oda jutottunk 20 éves rendszerváltó
igyekezetünkben, hogy a múltunk után „a jövő előttünk romokban hever” (Európa
Kiadó). Ebből a „sors”-ból kievickélni aligha lesz elég egy választási ciklus. Lehet,
hogy legalább másik 20 év kell ehhez is. Merthogy újra munkahelyek százezreit,
biztonságos piacokat, becsületes munkabér-és adó politikát, szociális biztonságot,
egészség-és
oktatásügyet,
és
nem
utolsó
sorban
tisztes
közéletet………………………….kell teremteni ahhoz, hogy a nép ismét magáénak

11

tekintse nemzetét. Fentiek tükrében – ez egy nagyon sok ismeretlenes egyenlet –
csakis egy alapos közgazdasági elemzés tükrében lehet napirendre térni egy
2020-as budapesti olimpia realitásait illetően. A PwC által 2002-ben e tárgyban
elkészített több száz oldalas elemzés ugyanis mind műszakilag, mind gazdaságilag
mára már elavult. Amire azonban elkészül az új – a hazai piacbürokratikus
viszonyokat ismerve ez akár egy évet is igényelne – addigra lejár a mandátumunk
a 2011/20-as nevezésre, és ezzel a mi lehetséges olimpiánkat is, a csillagállás
szerint örökre elszalasztjuk. Csapda-helyzet, vagy kihívás? Ezt az elkövetkezendő
1 év hazai politokráciája dönti majd el. A labda ugyanis a változó nagypolitika
főszereplőinek az asztalán van. Egy azonban bizonyos: akárhogyan is döntenek,
az elmúlt olimpiai évtized adatai nyilvánosak lesznek, és nem nagyon kell
bűnbakot keresnünk ahhoz, hogy magyarázatot kapjunk: miként szalasztotta el
kétszer is a protokoll lehetőségét a III.Magyar Köztársaság a nemzetközi
felzárkózásra?
•

•
•

2./bek.:”S mégis magyarnak számkivetve, lelkem sikoltva megriad” (József
Attila). Most már tudjuk, hogy mitől. Mert a kenyér utáni éhség mellett a szó, az
IGE utáni éhség is tömegesen jelentkezik itt a Kárpát-medencében, és nem is
csillapítható egyszerűen kenyérrel. Ebben az értelemben a jóléti politizálás mellett
a politikai igazmondás is vagyoni érték a jelenben, és Hitel a közel-, s távoli jövő
számára. Hogy ebben jobban állnánk, mint a kenyér-csatában, azt nem tudom.
De bizonyos, hogy ebben előbb tudnánk elérni hiteles fordulatot, mint az EUfüggő jóléti intézményeink konvergens megreformálásában. És akkor talán a
Kárpát-medencei olimpiai igék is szárnyat bonthatnának 2020-ra, összhangban és
szinergiában az időközben – 10 év alatt - hatékonyan és becsülettel meghozandó
jóléti intézkedésekkel. A két szempontrendszer tehát egymást feltételezi.
3./bek.: A „szép” pedig maga az esztétikában megidézett jövendő a jelenben. Egy
nemzeti jubileum sorozat például - 2017 méltó megünneplésével a 150 éves deáki
kiegyezés szellemében, kívül-belül egyaránt jelentős lehetne. Vagy egy szerény,
de méltóságteljes olimpia, összhangban a magyar sport több, mint egy
évszázados sikertörténetével. Ahol a MOB, meg a BOM kart karba öltve
együttesen munkálkodna a rendezvény sikeréért. Ahol a nép, meg a „sokadalom”
nem nemzet-úri huncutságot sejtene a szervezés mögött. Amelyben
elnyerhetnénk végre újra Európa és a Nagyvilág csodálatát és elismerését. És
évszázadokat lezárva viharos történetünkből végre azon is gondolkodhatnánk,
hogy feltámadásunk után mikor, s kihez térjünk vissza Emmauszba. „Mert
megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve, Harmadnapon
legyőzte a halált, et resurrecti tertia die” (Pilinszky János). Úgy-e mi csak
tetszhalottak vagyunk?

2§. 5./ „MAI MAGYAROK, ÉN DOLGOZNI AKAROK…”
•

1./bek.:”Elegendő harc, hogy a múltat be kell vallani, a Dunának, mint múlt,
jelen, jövendő, egymást ölelik lágy hullámai” (József Attila) . Minden eljövendő
cselekvéshez a távol-, és főleg a közelmúlt bevallása is hozzá tartozik. Ne csupán
levéltárosok csemegéje legyen mindaz, ami az elmúlt „dicsőséges rendszerváltás”
20 gyötrelmes évét mustrálja. Aztán egy „képzetes” olimpia serény felkészülési
szakaszában - az új „reformkorban” - majd eldől, hogy ki, mi miért marad fenn a
jövendő rostáján. Évekre, évtizedekre, sőt évszázadokra hirdetve jobbik angyali
arcunk a világnak. Ez is olimpia, ez is nemzetstratégia. Mert: „Kitüntetett pillanat,
egy fénykép rólad itt maradt” (Európa Kiadó). Főként, ha ez a fénykép 2020-ban
készül majd egy nagynevű nyugati hírügynökség számára a dél-pesti Duna part
impozáns Média központjának 6. - vízre néző emeletéről - a Gellért hegyet
célozva meg ünnepi kivilágításban – és az óta már bejárta az egész világot. Hírlik,
hogy a látványt többen a 2016-os Rióval tévesztették össze.
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•

2./bek.: Mert igen nagy itthon is a tét. Univerzális. „Ha mérnök vagy, segíts, ha
orvos vagy, segíts, ha költő vagy, segíts, segítsd Taskentet, Amin állunk,
dinamit!” (J.Jevtusenko). Egy Expót, vagy egy Olimpiát aligha lehetett bármikor
vándorcirkusznak felfogni, mert ezeknek üzenetük, sőt filozófiájuk volt minden
korokban, különösen a kataklizmás újkorban. Az ebbe a folyamatba történő
meghívás nagy megtiszteltetés és kihívás is egyben: nemzeti, sőt nép-nemzeti.
Ha csak a saját bajainkat tudjuk az eseményekre szállítani, már ma hagyjuk abba
a felkészülést, és az erre fordítandó tallérokat menten osszuk szét az ország
szegényeinek, gondos közgazda módon. De magunkra vessünk: mint egykor az
EX ’L EXPÓ esetében, most is parlagi módon félreértettük a 2020-as budapesti
olimpia lehetséges filozófiájának a ránk vonatkozó tartalmát. Ugyanis már
évtizedekkel a rendezvény előtt, előhasznosításban leraboltuk földjeinket,
elsíboltuk pénzforrásainkat, és még csodálkoznánk azon, hogy a „sokadalom”
gyanakvással figyeli ezt az olimpiádot, népi, vagy urbánus módon elzárkózva a
„nemzeti” ügytől.

•

3./bek.: Máskülönben pedig marad a konc, a fanyalgás, meg a véget nem érő
vádaskodás és pártoskodás - a kisstílű PR.csaták politológiája. Ehhez pedig
valóban nem kell újabb stadionokat építeni, és metropoliszunk is elvan még egy
darabig különösebb infrastruktúra-fejlesztés nélkül. Örülhetünk, ha az ominózus
4-es Metrót be tudjuk fejezni. Munkahelyteremtés helyett pedig marad a „panem
et circenses”, olimpia nélkül. A mindenható telematika a biztosíték rá, hogy
eljuttatja minden magyar családnak étel gyanánt a „mocskot” és az „anyagot”.
Meg természetesen távoli olimpiák megvágott képsorait, hogy irigykedjünk. A
költő is mindhiába siratta előre hazáját, Magyarországot. Csak ő?
„BÚS SZERELMÜNKBŐL NEM FAKAD
SZOMORÚ LÉNYÜNKNEK A MÁSA,
MÁSOKRA SZÁLL A GYERMEKÜNK,
KI LESZ A VÍGAK MESSIÁSA,
AKI MIÉRTÜNK IS ÖRÜL…”
(ADY ENDRE)
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3§./ A 20/24-ES OLIMPIXPO, MINT A VÁROSFEJLESZTÉS MOTORJA
„ADDIGRA ÉN MÁR, MINT A KŐ LESZEK,
HALOTT VIRÁG, EZER ROVÁTKA RAJZA
ADDIGRA MÁR A TEREMTMÉNYEK ARCA.”
(PILINSZKY JÁNOS)

3§./1./ TUDATHASADÁS A „JÖVŐ MÉRNÖKE” SZERKESZTŐSÉGÉBEN
1./bek. Olimpia 2020-ban Budapesten? – hol van az még! Ez az érv a „sokadalom” között
éppúgy elhangzik, mint szakmai, közgazda és mérnöki berkekben. Ez utóbbiak, a „jövő
mérnöke” mindenható tervezési műhelyeiben azonban, ahol Budapest fejlesztéséért is
felelősek, többre becsülik a jelenben jól jövedelmező húsos megbízások rutinszerűen
bejáratott metodikai paneljeit, mint a távlatos jövő kihívásaiban gyökerező tartalmimódszertani újításokat. Mert például egy olimpia megtervezésének 10-15 éves
felfokozott készenléti állapota – a mindenkori jelen és a távlatos jövő közvetlen
összekapcsolásával – a napi rutintól eltérő, gyökeresen új szemléletet követelne tőlük. Az
eseményt lebegtető mindenkori politikai akarat – hiánya – pedig nem „piac” számukra,
hiszen ők már 20 éve elszegődtek a nagyvárosi ingatlanspekuláció hazai és külföldi
korifeusainak a kritikátlan szolgálatába. Pedig esetünkben itt – az országos nép-nemzeti
összefogás mellett – közgazdák, műszakiak, városépítészek szoros együttműködésére is
elengedhetetlenül szükség lenne. Hogy a nagy álom realitása is kirajzolódjon, vagy
legalábbis mérnöki józansággal mérlegelni lehessen a lehetőségeket. Strukturált mérnöki
hozzájárulás nélkül például a mindenkori politikának referáló közgazdák egy reális lépést
sem tehetnek. Olimpia ürügyén olyan, hazánkban még gyerekcipőben járó tervek
kidolgozására lenne itt sürgősen szükség, mint a Stratégiai- és Struktúraterv, valamint a
fejlesztések forgatókönyve, a Scenárió. Olyan tervekről van szó, amelyek egyidejűleg
meg tudják haladni a jelenlegi tervezés, jogdogmatikába zuhant, rendezési-szabályozási
rutinját éppúgy, mint a fejlesztési koncepciók PR-osított szakmai közhelyeit. Mert ezek a
ma közkézen forgó tervek csakis a jelennek szólnak, és a mindenkori politobürokrataingatlanspekulációs érdekszövetség szándékainak és túlélési érdekeinek vannak alávetve.
A mindenkori örök jelennek, amiről Pilinszky János is ír: „A jelenidő vitrinében égek”.
2./bek. A jelenkori „olimpiai várostervezés” egyhelyben topogása 2005-óta is ennek a
távlat-hiánynak tudható be. Máig nem készült például hivatalos Struktúraterv a fővárosra
és az Olimpiára. Az hogy a tervezési törvények szerint hazánkban ez a tervfajta nem
létezik, csak kifogás. A hivatalosan készített un. Master Plan is alapvetően szabályozásirendezési típusú korlátokat tartalmaz, vagyis a jelenlegi ingatlantulajdonosi status quo-t
törvényesíti, ami, enyhén szólva: nem olimpiai. Ezen a jogdogmatikán túli, további
szemléleti akadálya a sikeres olimpiai tervezésnek a különböző ágazatok szerves
integrációjának a hiánya, az ágazatosodás. Az, hogy külön tervezik a közlekedési – út,
vasút, metró – és a közmű infrastruktúrákat, és külön távlatra a területfelhasználást.
Holott a város működése és Életvilága szempontjából ez szerves egységet képez. Ez a
magyaros ágazatosodás a várostervezésben az ingatlanspekuláció melegágya, amiből
könnyedén lehet finanszírozni a rendszerfenntartó magántervezési piacot. Köz-beszerzési
piac ugyanis alig létezik, ezt az olimpiai felkészülés első 5 évében éppen, hogy
létrehoztuk, de nagyságrendje és jelentősége eltörpül a különböző ingatlan-lobbyk
tevékenysége mellett, sőt ki kell mondani: azoknak alárendelten működik! Nem csoda
tehát, hogy távlatos és közcélok – mint pl. egy Olimpia – hathatós jelenléte a
várostervezésben egyelőre nem biztosított: a kicsinyes kompromisszumok lejtőjén
csúszkálunk lefelé a politobürokrácia és az ingatlanspekulátorok pillanatnyi
kiegyezésének a függvényében. Mert „ha úgy áll a dolog, hogy mindent szabad, olyan
elveszettnek érzed magad” (Európa Kiadó).

14

3./bek. 20 év alatt a város olimpiai szempontból is megkerülhetetlen stratégiai pontjai –
összességében több száz hektárnyi ingatlantömbjei – immár teljes mértékben a Piac
kezébe csúsztak át, amely így pénzügyileg és szabályozástechnikailag diktál a Hivatalnak
és a Tervezőknek. Finomabb esetben a hivatali politobürokráciál kialkudott pillanatnyi
engedményektől függ, ami viszont rossz esetben a korrupció melegágya, még ha a
jogrésekben de jure törvényesen mozog is. Nem csoda tehát, hogy az átláthatóságot
(transzparenciát) és dinamizmust (kreativitást) igénylő olimpiai nagyprojekt 5 éven
keresztül sem arathatott átütő sikert a hazai politika berkeiben, a voks-tulajdonos
sokadalomról már nem is beszélve. A jelenleg kialkudott olimpiai helyzet – a FadesaDuna City „csepeli” olimpiája – jól tükrözi ezt az állapotot, amely mindinkább veszni
hagyja a 2020-as céldátumot is, hogy mentse az ingatlanspekulációk nagy-budapesti
piacán a menthetőt. Lehet, hogy számukra ez az olimpiai nagyprojekt is egy értéknövelő
tranzakció, egy mellékes apropó és körülmény lett volna csak? Hm… Az utóbbi években
népszerűsített Public-Private Partnership (PPP) konstrukciók ugyanis nélkülözik a 4. P-t, a
Participációt, a társadalmi részvételt a tervezésben. Mint ahogyan a Stratégiai- és
Struktúraterv, valamint Scenárió (forgatókönyv) hármas metodikai követelménye sem
érvényesülhetett, ami azt eredményezte, hogy a távlatos idő-dimenzió teljesen elsorvadt
a tervekben.
Mindezek helyett maradt tehát a digitálisan kicifrázott rendezésiszabályozási terv-torzó, mint piaci termék, amivel nem, hogy egy olimpiai részvételt nem
lehet előkészíteni, de érdemben és távlatosan várost sem lehet tervezni, fejleszteni. De
ez mindig csak az elkövetkezendő választási ciklusban derül majd ki, amikor a nagypiaci
tervezők ismét fehér lappal indulhatnak a megbízás-vadászaton. Hiába, hogy látszólag
csak metodikai a kérdés, tartalmi következményeiben egy város, ország jövője csúszhat
le a történelmi jövő terített asztaláról. Olimpia ide, meg oda, be kell végre látnunk, hogy
tervezésileg bizony kisiklottunk az elmúlt két évtized ígéretesnek tetsző vonatával. Ha
nem egy további sikeres koncentrált 10 éves olimpiai rákészülődés, hát saját keserű
szakmai élettapasztalatunk fogja beláttatni majd szép lassan velünk, hogy ez a
nagyvárosi út jár-ha-tat-lan és él-he-tet-len! Mert: „A városok, én láttam őket, úgy éltek,
mint az eszelősek” (Apollainaire-Radnóti) .

3§./ 2./ REMÉNYTELI RAJZOS KÍSÉRLET A KÖZSZELLEM ELLEN
1./ bek. Egy nagyvárosi olimpia, vagy expo (olimpixpo) a világ minden részén a
városfejlesztés több évtizedre szóló motorja, évtizedekre meghatározva a város (és
ország) jövőjét – struktúráját, arculatát és életét az „utóhasznosításban”. Feltéve, hogy
nem az „előhasznosításban” merül ki a játék, mint a bukott budapesti EX L’EXPO/96
esetében történt. Takarékossági alapelv kell legyen, hogy infrastruktúra- és
területfejlesztés csakis úgy történjen, ahogyan arra távlatban és egyébként – olimpiai
nagyprojekt nélkül is – égető szüksége van a városnak, országnak. Az olimpiai
sportlogisztika optimumát kell tehát itt összeegyeztetni a városfejlesztés –
infrastruktúra- és ingatlanfejlesztés – optimumával. Ez utóbbiak esetében törekedve
arra, hogy elkerüljük az aránytalan, a gazdasági teherbírást túlbecsülő túlfejlesztések
csapdáját. Ilyenkor ugyanis hosszú kívánságlisták keletkeznek, messze meghaladva egy
15 éves olimpiai fejlesztési ciklus távlatait, ami finanszírozhatatlanná téve a folyamatot
végül magának a budapesti 2020-as olimpiai nagyprojektnek a bukásához vezet. Efelé
haladunk a 2010-es választások előestéjén. Széchenyi után szabadon ezért is tartanánk
fontosnak az 5M sloganjét, hogy vegyük már végre komolyan magunkat, a Minőség,
Mértéktartás, Maradandóság, Magyar Metropoliszát itt a Kárpát-medencében.
2./ bek. Az Olimpia (és Olimpixpo) nagy kihívása a mérnök társadalom számára, hogy
hogyan tudja a mérnöki Mértéktartás keretében tartani a kívánatos Minőség garanciáit?
Mert ezen áll, vagy bukik a 2020-as budapesti olimpia ügye is, egyelőre csak pályázati
szinten. Ha azonban nem gazdálkodunk mértéktartóan a területi javainkkal, illetve a
rendelkezésre álló pénzforrásainkkal, még a 2011-ben esedékes pályázat beadásáig sem
juthatunk el. Aztán meg döntsön a NOB, hogy kell-e neki egy 2020-as Kárpát-medencei
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„fapados” olimpia. Látni kell azonban, hogy 20, ingatlanspekulációra és késleltetett városi
infrastruktúra-fejlesztésre elfecsérelt év áll mögöttünk. Most pedig nagyon rövid idő alatt
kell politikailag hiteles és felelős döntést hozni arról, hogy a városfejlesztésben és
városgazdálkodásban is eljött végre a rendszerváltás ideje. Ennek demonstrálására
lehetne soha vissza nem térő alakalom a 2020-as olimpiai pályázat elkészítése és
beadása a NOB-hoz, illetve siker esetén magának a Játékoknak a megtartása
Budapesten. Mindkettő fontos, és szándék szinten feltételezi egymást. Ha például,
könnyítés gyanánt 2028-ra tolnánk ki a dátumot, a nemzetközi csillagállások szerint az
már nem lenne a mi Kárpát-medencei olimpiánk, és különben is minden használható
fővárosi ingatlan elkelne addigra. Ha viszont maradnánk az EU-s időszámítás szerint is
korszakhatár 2020-nál, de olimpia nélkül, az nem hozná meg a kívánt fellendülést és
prosperitást. Mert: „Elrontottuk ezt az évezredet, de nem baj, mert jön a következő”
(Európa Kiadó). Csak remélni tudjuk, hogy 2011-ig – az összes ellenérv, kétkedés,
bizalmatlanság és kishitűség ellenére - még hozhat a régi-új magyar Országgyűlés
megfontolt és bíztató döntést ebben az ügyben is.
3./bek. „És annyi balszerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem
él nemzet e hazán…” (Szózat). Az ezredéves túlélési ösztöntől vezérelve, a kirajzolódó
nagy lehetőség szimatával a szívben talán a magyar mérnöki társadalom is felismeri,
hogy itt a napi túlélésen túlmutató korszakos jelentőségű feladatot kell elvégeznie,
kibogozva végre a városi Gordius Hungaricust. Trianon óta ugyanis immár 100 esztendő
telik el maholnap. „Hej az óta 20 esztendő telt el, megrakodva búval és örömmel” (Arany
János).
Az utolsó 20 esztendő válságait pedig aligha kívánhatjuk átörökíteni az
utókorra. Március 15.-e közeleg – „rabok legyünk, vagy szabadok?” (Petőfi Sándor) –
amikor az ügydöntő választások előtt utoljára ülésező magyar Parlament örökre leveheti
majd napirendjéről a budapesti olimpia ügyét. Mert ez felel meg a válságba jutott III.
Magyar Köztársaság társadalmi-gazdasági realitásának, meg a tétlenségnek, restségnek,
kishitűségnek, amnéziának, apátiának és voksvadászatnak? Ugyanis a negatív döntés
lehet, hogy még voksokat is hozhat a győzteseknek, ami manapság mindenek elé
helyezett „nemzeti sorskérdésnek” van feltüntetve. Igen, a hazai politikánk a politológiai
PR. uszályában sodródik a „kicifrált köd jövendő” (Ady Endre) felé. És a reálszféra, és a
mérnökség?
4./ bek. Mert a mi eminens dzsentry módjára túllihegett liberál kapitalizmusunk egyetlen
érdemi hozadéka 20 év alatt, hogy már „talpig becukrozva a nép” (Nagy László). A
mérnöktársadalom is, különösen az a része, amely az ingatlanspekuláció műszaki
alátámasztására váltott ki ipart magának. Ahol a digitalizált vonót nem ő, hanem a
mindenkori piaci megrendelő – többnyire ingatlantulajdonos a privatizációból – húzatja a
cigánnyal. Nem véletlen tehát, hogy az olimpiai nagyprojekt elmúlt 5 éve során csak fals
szimfónia jött ki a „megfagyott muzsikusok” keze alól, városmérnököket és
kultúrmérnököket is beleértve. Egy 2050-re reális budapesti fejlesztési kívánságlista –
potenciális piaci megrendelés a túlélésre - próbálja itt magát eladni 2020-as budapesti
olimpiai köntösben. Amire természetesen a józan közgazdák kapásból nemet mondanak.
És ebben igazuk van. A lehetőségek valódi távlatát tekintve azonban mégsem. Mielőtt
azonban egy újabb Pricewaterhouse Coopers (PwC) megvalósíthatósági tanulmány
elkészítésébe fognánk – arra 2011-ig már nincs idő, legföljebb az eredeti felülvizsgálatára
– kísérletezzünk inkább városmérnöki vonalon a szemléletváltással. Annak érdekében,
hogy kimutassuk a kételkedőknek: bizonyos lényegi műszaki paraméterek hamarjában
véghezvitt megváltoztatásával talán menthető lenne még a 2020-as budapesti olimpia
ügye – az esemény és a céldátum. Mert az 5 éves tervezési ciklus eddig elért
eredményeiből – különös tekintettel a 2007-es közgyűlési határozatok komolyan vételére
– egy un. „fapados”, azaz Minőséget Mértéktartással biztosító olimpia nemzeti ügye még
előterjeszthető lenne az új Kormánynak, illetve 2011 derekán a NOB-nak. És hogy értsék
a laikus politikusok, meg a sokadalom is, hogy miről van szó: természetesen Stratégiaiés Struktúraterv, meg Scenárió (3S), valamint a PPP konstrukciót 4P-vé kiegészítő
Participáció formájában.
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5./ bek. „Így indulok szemközt a pusztulással, egy ember lépdel hangtalan. Nincs
semmilye, árnyéka van, meg botja van, meg rabruhája van”. (Pilinszky János). Mert
mára ennyicske esély maradt hazánkban a szépreményű Kárpát- medencei olimpia 2020as megrendezésére. Meg megmaradtak a tartalmi-metodikai tanulságok is. Meg az 5M
slogan: Minőség, Mértéktartás, Maradandóság Magyar Metropolisza – örök mementónak.
Meg maradt még a civil kezdeményezésű Struktúratervek által feltárt 5 várostervezési
pillér is arról, hogy kellett volna szakmailag is mértéktartóan kezelni a budapesti olimpiai
nagyprojekt ügyét. 5 év – évente egy tervezési pillér ment tehát veszendőbe, hogy
maradjon a talmi, az ingatlanspekulációs tranzakciókat kritikátlanul kiszolgáló kicsinyes
jelenkori városmérnöki realitás, ami még 2028-ban sem fog megvalósulni. „Köszönöm,
hogy becézett, csak egy kicsit elkésett, mert az óta másé lett szívem”. Cui prodest? –
vizsgálódhatnánk utólag. Vagy inkább mégis belevágunk, legalább a 2011-es pályázatba?
Több választásunk nemigen maradt. Mielőtt azonban „a dolgozó nép okos
gyülekezetében”(József Attila) végleg döntenénk, nézzük az ominózus 5 TERVEZÉSI
PILLÉRT, nem idő, nem abc, hanem fontossági sorrendben:
I.

TERVEZÉSI PILLÉR

Az 1014/ 2007.(VI.28) sz. K. gy. határozat szellemében az olimpiai főstadion
helyszínének, Csepel helyett, a zuglói, patinás, egykori Népstadion térségét kell
választani, a Puskás Ferenc stadion esedékes átépítését is beleértve. A vizsgálatok
szerint a térségben új úszócsarnok és labdacsarnok is létesíthető, valamint kapacitív
parkoló a szomszédos MÁV területen. Indoklás: egyrészt a magyar sporttörténetben
betöltött emblematikus szerepe, másrészt az elsőrendű tömegközlekedési-hálózati
pozíció (2-es, 4-es Metrók, 1-es villamos, VOLÁN pu. stb.) amelyet Csepelen az 5-ös
Metróval – utólag – még csillagászati áron sem lehetne előállítani. Ezzel párhuzamosan
az új, 30000-es Sportcsarnok elhelyezését viszont Észak-Csepelre, az olimpiai főstadion
eredeti Duna-parti helyszínére javasoljuk elhelyezni, utóhasznosítási kapcsolatban a
felette kialakítandó Nemzetközi Konferencia Központtal.

II.

TERVEZÉSI PILLÉR

Az 1011/2007.(VI. 28.). sz. K.gy. határozat szellemében az un. 5-ös Metró (ÉDR)
ütemezési lehetőségének a biztosítása, valamint nyomvonalvezetésének részleges
felülvizsgálata városfejlesztési, üzemeltetési és költségtakarékossági szempontból. A
Csepeli HÉV Astóriáig történő bevezetése 2020-ig indokolt, és pénzügyileg is talán
lehetséges, miközben Óbudára történő továbbvezetése távlatokra utalt. Ez idő alatt
felülvizsgálandó a Batthyány tér (HÉV, Metró intermodalitás) és a hozzá kapcsolódó, jól
üzemelő 4,5 km-es HÉV szakasz távlati feladása az ÉDR miatt, amellyel egyúttal ÓbudaBékásmegyer kapacitív bel-budai kapcsolatait is feladnánk. Ezzel szemben vizsgálat
tárgyává kellene tenni a 2-es Metró budai végállomásból (Déli pu.) délkeletre történő
továbbvezetését és kapcsolatát az elágazó műtárgy műszaki ellehetetlenülése miatt
magára maradt ráckevei HÉV-ággal. Amellett, hogy ez által – a Nemzeti Színház-MŰPA
magasságában egy alkalmas átszállóhellyel - a Milleneumi városközpont is kapacitív
budai kapcsolatokhoz juthat a 2020-at követő távlatban. Erzsébet pedig Metróhoz. Ennek
következtében hálózatilag létrejöhetne a budapesti regionális zöldvasútak (HÉV) hármas
hálózati integrációja (BP-Szentendre, Ráckeve, Gödöllő), és Óbuda is többlet Metrókapacitáshoz juthatna a Csepel-Óbuda 5-ös Metró vonal tervezett teljes kiépítésével.
Kulcskérdés tehát a budai Batthyány tér jövője, amely az említett intermodalitás mellett
turisztikai szempontból is kiemelkedő átszálló helye fővárosunknak.

III.

TERVEZÉSI PILLÉR

Az eddigi közgyűlési határozatoknak megfelelően az olimpiai- és médiafalu elhelyezésére
továbbra is a Fadesa-Martinsa észak-csepeli, és a Duna City ferencvárosi területe
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alkalmas PPP konstrukcióban. Annyi változással, hogy az ehhez tartozó vizes központ
kajak-kenu- és evezős pályáját – az eredetileg tervezett Manhattan és Lagúna város
terhére - a versenyparaméterek szempontjából optimalizálni kell, és le kell választani a
ráckevei Duna-ág fő folyamától. Mindez a budapesti Duna-híd építésében is kijelöli a
sorrend prioritásait. Tekintettel arra, hogy északon az MO-as híd már megépült, a
következő hidat délen kell megépíteni, mégpedig a már jól üzemelő, kedvező nyugati
kapcsolatokkal rendelkező (Egérút, Andor utca) Galvani híd formájában, amely a déli
olimpiai helyszíneket is súlyvonalban metszi. Amennyiben a Galvani híd pesti
kapcsolatrendszere is kiépül (Mester utca, Határ út, Kőbányai alagút, középső Körvasút
sor, Rákospalotai határút, MO, MO északi híd, 11-10-es kapcsolat) 2020-ig újabb hidat
nem kellene építeni a Dunán, hiszen az erről való elterelést a kiépült MO, illetve a Csepeli
gerincút-Határ út kapcsolat biztosítja. A Galvani híd építésekor csak Kőbányán szükséges
alagutat építeni, míg az Albertfalvi híd esetében mindkét hídfőnél (Rózsavölgy-Határ út).
Az új Galvani hídon célszerű a harántoló villamosvonalat is kiépíteni.
IV.

TERVEZÉSI PILLÉR

Az olimpiai Média-központ – a telematikai kommunikáció szíve, lelke – elhelyezése a
Milleneumi Városközpont közvetlen déli folytatásaként, a Duna-panorámás Vituki telken
és szomszédságában javasolható. Ez ugyanis az utolsó nemzetközi szintű, közvetlen
Duna parti építési terület Budapesten. Ennek a páratlan adottságnak a tükrében ugyanis
vitatható a hivatalos terv Csepel-Manhattan kereteibe illesztett Média központja. A
módosító javaslat Média-központja ugyanis amellett, hogy a folyóparton található, a
csepeli 5-ös metró új megállója mellett helyezhető el, sőt még nemzetközi hajókikötővel
is rendelkezhetne, közvetlen szomszédságában szállodákkal.
Utóhasznosítása is
kézenfekvő: Budapest Nemzetközi Konferencia központja lenne elhelyezhető benne.
Ugyanakkor fejlesztéspolitikailag és tervezéstechnikailag is fontosnak tartanánk, hogy a
már kiépült Milleneumi Városközpont és az ez után épülő Észak-Csepel Lagunaváros és
Duna-city közé ékelődő „Kvassay negyed” fejlesztése ne maradvány-elven történjen,
hanem valódi tér- és funkció szervezője lehessen a Belváros Duna-menti déli
nagyszabású kiterjesztésének, biztosítva a minőségi folytonosságot.
V.
TERVEZÉSI PILLÉR
Az olimpiai várostervezés kulcskérdése az ütemezhetőség mellett az utóhasznosítás
kérdése, amely, mint láttuk, létesítményenként biztosítható. De utóhasznosításként
felmerül itt egy ennél általánosabb lehetőség is: a 2020-ig 1000-1500 milliárd forintos
városi infrastruktúra-fejlesztés, befektetés – közutakról, hidakról, alagútról, metróról,
villamosról van itt szó – hatékonyabb utóhasznosításának a kérdése. Mert javulna a
költség-haszon mérleg, ha ezeket a drága létesítményeket, 2020-at követően, egy másik
nemzetközi nagy rendezvény befogadására is használhatnánk. Lehetne ez például egy
2011-12-es magyar kezdeményezésű Rajna-Majna-Duna több pólusú kontinentális EXPO
2024-28-ra. Ezzel az olimpiára elköltött pénz több, mint duplájára megtérülhetne, hiszen
az Olimpia 3 hetével szemben egy Expó esetén 6 hónapos a turista forgalom. Az olimpia
infrastrukturális fajlagosa pedig legalább a felére csökkenhetne, hiszen addigra megépült
infrastrukturális létesítményeket hatékonyan utóhasznosítanánk. A városgazdálkodási és
fejlesztéspolitikai szempontok mellett azonban nemzetstratégiailag is mérlegelni kellene,
már Olimpia-perspektívában is, egy OLIMPIXPO/2020/24 esélyét, lehetőségét és
hozadékát. Egy, pl. Bécset, Pozsonyt és Belgrádot is felfűző europeer nemzetstratégiai
fejlesztési koncepcióba bizony beleférhetne már valami – anyagi, közgazdasági
szempontokon túlmutató – távlatos nemzetstratégiai nagyvonalúság is. Mert: „Csak
akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek” (Ady Endre).

3§./3./ FELKÉRT OPPONENSI VÉLEMÉNY AZ OLIMPIXPÓ TERVRŐL
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Tisztelt Tervtanács, meghívottak a társszakmák részéről! A csekély érdeklődés ellenére
is, elöljáróban szeretném kiemelni a bemutatott terv komplexitását. Humánpolitikai és
sportszakmai szempontból is elmélyült, ötletekben gazdag munka. Megkésett
szintézisnek is tekinthetnénk, ha………….aligha juthat elegendő idő arra, hogy gazdag
tartalmát részletes kritikai felülvizsgálatnak vessük alá……..annál is inkább, mert operatív
hozadéka talán még beépíthető lenne…………pozitívan befolyásolva a 2020-as budapesti
olimpiai nagyprojekt kátyúba jutott ügyét………..kézenfekvő a megmérettetés a hivatalos
tervekkel városrendezési és szakági szempontból egyaránt. De „kezdjük a végén,
kezdjük a végén!” (Európa Kiadó):
1./bek. Az un. V.TERVEZÉSI PILLÉR a műszaki gondolkodást messze meghaladó,
szenvedélyes módon érvel az un. OLIMPIXPO 2020/24 mellett, ami természetesen nem
csupán a politikusoknak és a közgazdászoknak szól. A csillagászati 1000-1500 milliárd
forintos infrafejlesztési program utóhasznosítása expó-gyanánt várostervezésileg és
számszakilag egyaránt kimunkálandó, értékes javaslat, ld. Barcelona példáját. A javaslat
városépítészetileg is megalapozott, ugyanis ezzel visszatér a Fővárosi Közgyűlés 2007-es
olimpiai sloganjéhez – „A városmegújítás Duna menti olimpiája”………hiszen a metropolisz
fejlesztési távlatai nem korlátozhatók a Duna-zónára, a Duna-szigetekre pedig még
kevésbé. Végre fővárosunk földrajzi súlypontja, Kőbánya is stratégiai és strukturális
szerepet kaphatna – Zuglóval, Ferencvárossal karöltve egy „vásárvárosi”
perspektívában. Emellett természetesen kiemelt szerepet kap az olimpiai tervezésben
eddig túldimenzionált Duna-Világörökség zóna is, utalva az 1994-ben visszamondott
EXPO/96 eredeti koncepciójára is. A két, egymást követő nagyrendezvény tehát
városépítészetileg és városfejlesztési szempontból jól illeszkedhetne egymáshoz, és a
terven ez a kapcsolat részleteiben is átgondoltnak tekinthető.
2./bek. Az un. IV. TERVEZÉSI PILLÉR – az olimpiai Média Központ Duna parti javaslata –
a terv legeredetibb, az eddigi tervezési folyamatban fel nem bukkanó városépítészeti
eleme. Az impozáns olimpiai hasznosítás mellett utóhasznosításában is figyelemre méltó,
mert egyúttal távlatra is megoldja a Budapesti Nemzetközi Konferencia központ
nagyprojekt kérdését a ferencvárosi Duna-parton, a Milleneumi Városközpont közvetlen
déli folytatásában……..szomszédságában egy új városnegyed, a Kvassay negyed bíztató
jövőképe rajzolódik ki előttünk, ahol eddig a tranzit forgalom, a benzinkút, a közműszivattyútelep uralta a térséget. A forgalmilag is kiváló adottságok – 5-ös Metró,
nemzetközi hajókikötő – mind alátámasztják létjogosultságát. A mellé telepíthető
toronyház szállodák, összhangban a szomszédos Duna city programmal, felvetik a csepeli
Mannhattan terv szervesebb illesztését is a Duna zóna déli kiterjesztésének a
programjához. A frekventált térség fejlesztéséhez a közeljövőben komplex
megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni, különös tekintettel a Ferencvárosi
Szivattyútelep térségébena földfelszín alatt elhelyezkedő csatorna-műtárgyakra.
3./bek. Az un. III. TERVEZÉSI PILLÉR fontos városépítészeti üzenete, hogy a
továbbtervezés során az Olimpia-falu fadesás- és a Média-falu Duna-citys eredeti
koncepcióját meg kell őrizni, mert ennél jobb és gazdaságosabb fővárosi alternatíva
nincsen. Ehhez kapcsolódóan kiemeli a terv a Galvani híd 2020-ig történő megépítésének
fontosságát. Egyúttal rámutatva, hogy ehhez kapcsolódó célirányos és gazdaságos
közúthálózat-fejlesztési kis lépésekkel elérhető, hogy ezen kívül 2020-ra újabb Dunahidak
(Aquimcumi,
Albertfalvai)
megépítése
mellőzhető.
Közlekedésszervezési
szempontból figyelemre méltó újítása a tervnek, hogy a kőbányai alagút közbeiktatásával
közvetlen, városon belüli összeköttetést teremt az MO-as északi híd és a Galvani híd
között. Vagyis az un. Munkás körút teljes kiépítésének első ütemét a város közepén, a
középső Körvasút körút-Rákospalotai határ út kiépítésével javasolja. A nem kívánatos
átmenő forgalmat (ld. Andor u.) a megépült csepeli Gerinc útra terelve elérhető a csepeli
olimpiai célterület tehermentesítése is. Az „olimpiai” forrásból már megépült MO keleti
szektor
a
további
kiváltásokról
gondoskodik.
A
javasolt
új
megoldást
forgalomtechnikailag még ellenőrizni kell, de nem közömbös az így elérhető
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százmilliárdos „olimpiai” megtakarítás ténye sem. A javaslat egyben rávilágít az
infrastruktúra építés ütemezésében rejlő műszaki és gazdasági tartalékokra.
4./bek. Az un. II. TERVEZÉSI PILLÉR a bemutatott struktúraterv legnagyobb szabású, és
várhatóan legtöbb vitát is kiváltó újítását tartalmazza, ami egyben több száz milliárd
forintos megtakarítással is járna 2020-ra. Városépítészeti tervtől szokatlan bátorsággal
nyúl a társszakma, a közlekedéstervezés stratégiai kérdéseihez úgy, hogy még a nem
rég jóváhagyott Budapesti Közlekedési Rendszerfejlesztési Terv felülvizsgálatát is
javaslata tárgyává teszi. Az immár közlekedésfejlesztési közhelynek számító un. ÉszakDéli Regionális (ÉDR) gyorsvasút koncepcióját műszaki, gazdasági és városfejlesztési
szempontból felülvizsgálva arra az eredményre jut, hogy az 5-ös – Csepel-Óbuda – Metró
kérdését térben és időben is el kell választani a Ráckevei HÉV (távlatban RER metró)
fejlesztésétől. A két rendszer átszállást biztosító találkozási pontja a Nemzeti SzínházMŰPA térségben lehetne, új kapacitív budai kapcsolatot biztosítva a Milleneumi
Városközpontnak, kapacitív É-D-i kapcsolatot Budának, megőrizve az értékes Batthyány
téri intermodalitást a HÉV üzemmel, valamint távlatra Óbudának egy új Metró
kapcsolatot is biztosítva a túlterhelt HÉV mellett. A meglévő 2-es Metró déli, délkeleti
folytatása Dél-Buda, Egyetemváros, Infopark, Milleneumi Városközpont, pesti Talentisz
terület, majd P. Erzsébet, Ráckeve felé ugyancsak újszerű ötlet, forgalomszámlálási
adatokkal ellenőrizendő. A fővárosi 4 zöld vasútból a csepelit kivéve – az 5-ös CsepelÓbuda metróként van előirányozva – a maradék 3-at metróval kombinált regionális
gyorsvasút hálózatként javasolja
távlatra kiépíteni Gödöllő-Szentendre-Ráckeve
viszonylatokkal. Az elfogadott közlekedésfejlesztési rendszerterv ÉDR elővárosi
gyorsvasút koncepciójának a felülvizsgálata nem csupán 2020-ra teszi ütemezhetővé az
5-ös Metrót – az Astóriáig kiépíthetően – de rövidebb távon is elkerüli a földalatti elágazó
műtárgy építésének a konfliktusát a ferencvárosi szivattyútelep térségében, valamint a
lágymányosi hídfő pilléreivel. Nem utolsó sorban gazdaságilag is értékelhető, hogy nem
adja fel a patinás Batthyány téri intermodalitást, illetve az ehhez közvetlenül csatlakozó
4.5 kilométeres, jól üzemelő regionális szentendrei HÉV szakaszt sem.
5./bek. Az un. I. TERVEZÉSI PILLÉR legitimitását egy bizonyos 1014/2007. (VI.28). sz.
Kgy. Határozat adja, amely döntéselőkészítő vizsgálatot rendel el a Puskás Ferenc
stadion és térsége 2020-as olimpiai alkalmasságának az értékelésére. Ez mind ez idáig
nem történt meg, sőt az ezt követő 2008-as Kgy. Határozatok már – tervezői és
vállalkozói sugallatra – túl is léptek a „népstadion” kérdésen. Nem úgy az itt bemutatott
struktúraterv szerzői. Egy aligha vitatható mérnöki-gazdasági közhellyel érvelnek: az
egykori Népstadion és térsége 2020-ra már olyan közlekedési infrastruktúrával lesz
ellátva – az 1-es villamos, a VOLÁN pu., és a 2-es Metró mellé kiépülő 4-es Metró II.
üteme is – amelyet a Fadesa által is sztárolt főstadion csepeli helyszínén, ha fejünk
tetejére állunk is, akkor sem tudunk biztosítani. Ezzel a józan műszaki-gazdasági
érveléssel szemben csakis a Duna-zóna városfejlesztési misztifikációja áll: a NOB-nak
állítólag folyópart főstadion kell ( no meg a Fadesának és a Duna Citynek is, mert hogy a
főstadionhoz elengedhetetlen Metró vonal sokszorosára emelheti ingatlanjaik értékét). A
tervezők azonban, ennek ellenére – nemzetstratégiai és sportdiplomáciai szempontból is
a „fapados” Népstadion” helyben történő, értékőrző átépítése mellett teszik le a voksot.
Sok évtizedes nemzeti és nemzetközi sportsikerek patinás emlékhelye Zugló, ahol a
stadionnal (meg a Millenárissal) előbb-utóbb úgyis kell valamit kezdeni, hát ne épüljön
Budapesten 2 főstadion! De minek is magyarázni ingatlanspekulációban megsüketült
füleknek az evidenciát. Mert bizonyos, hogy ha a 2020-as budapesti olimpia ügye a
politikai és gazdasági küszöbökön megbotlik is, a végső döntés elővételezése a
„Népstadion” kérdésben fog megtörténni. Ha Zugló elbukik, bizonyosan vele bukik 2020is, s ezzel együtt szépreményű Olimpiánk, sőt az Olimpixpo esélye is, örök időkre. Ezért
csak javasolni lehet a Tervtanács útján, hogy a 2005-óta elkészült hivatalos olimpiai
tervek felülvizsgálatát Zugló helyszínnel kezdjék az 1014/2007. (VI.28.) sz Kgy.
Határozat szellemében. Egy pár hónap alatt elvégezhető megvalósíthatósági tanulmány
egyértelmű választ adhat arra, hogy az átépíthető Puskás Ferenc stadion – úszó- és
egyéb sportcsarnokokkal kiegészítve – lehet-e méltó főhelye a 2020-as olimpia budapesti
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megnyitójának, valamint az ezt követő központi sporteseményeknek, kiegészülve az
olimpia többi budapesti helyszínével. Ennyit röviden a bemutatott struktúratervről,
melynek további megvitatás céljából történő elfogadását a Tervtanácsnak ajánlom. De
addig is: „Én beteg ember csupán csak várok, vitézlő harcos nem lehetek, de szíveteket,
azt megérdemeltem, véletek száguld, vív, ujjong a lelkem…” (Ady Endre)
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4.§/ NAGYPROJEKT A NEMZETGAZDASÁG BILLEGŐ MÉRLEGÉN
„S E LÉHA, LOCSKA LELKEK KÖZT
INGYEN KERESEK
BIZONYOSABBAT, MINT A KOCKA…”
(JÓZSEF ATTILA)
4.§./ 1./ A PwC KÖLTSÉGVETÉS MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL
1./bek. A Pricewaters Coopers (PwC) 2002-ben kormányzati megbízásból egy minden
tételre kiterjedő, alapos pénzügyi hatástanulmányt készített az akkor még 2012-es
budapesti olimpia megrendezhetőségéről. Az adatok aktualizálását már 2006-ban a BOM
megbízásából készítette el a 2020-as céldátum figyelembe vételével. A pénzügyi
prognózis a nemzetgazdaság aktuális makro adataiból kiindulva részletes számításokat
végzett az olimpiai adminisztráció (OCOG) és az építendő sportlétesítmények
költségelemzésén túl a 15 éves országos és budapesti infrastruktúra fejlesztés költség
igényéről is. Míg az előbbi esetben 1000-500=500 milliárd forintos – sportlétesítmény
építési – költség merült fel (a működési és a bevételi oldal nullszaldós), a 15 éves infrafejlesztés oldalán 2700+2700 milliárd forintos országos és fővárosi költség merült fel. A
műszaki tervezési alapokon álló fejlesztési költségek nemzetgazdasági teherbíró
képesség szerinti elemzése kimutatta – még a gazdasági válság előtt – hogy bizonyos
makrómutatók megléte esetén a 2020-as olimpia nemzetgazdaságilag vállalható
nagyprojekt. 2006-ot írtunk ekkor, 1 évvel a BOM megalakulása után.
2./bek. Az az óta ránk köszöntő gazdasági válság azonban a fenti számítások sürgős
felülvizsgálatára kényszerít bennünket. Nyilvánvaló például, hogy egy 2700 milliárd
forintos budapesti fejlesztési kihívás sem a fővárosi, sem a nemzetgazdasági teherbírás
oldaláról nem tartható, még 15 éves távlatra sem. Ezzel szemben a realitás – már azzal a
reménnyel is, hogy 2010-től a gazdaság újra stabilitási, dinamizálási pályára állhat –
1000-1500 milliárd forint körül mozoghat az elkövetkező 10 év vonatkozásában, ami
fővárosi léptékben 100-150 milliárd forintos éves terhelést jelentene, melynek 40-60%-a
EU-s forrás lehetne. A fenti takarékos kalkulációhoz természetesen az is hozzátartozik,
hogy ebben már nem szerepel a 4-es Metró eddig megépült I.-es ütemének 350 milliárd
forintos költsége, sem a próbaüzem alatt álló központi szennyvíztisztító költsége. Mint
ahogy az eddig megépült MO-keleti félgyűrű és az Északi híd, illetve más országos
gyorsforgalmi utak költségét is ki kell emelnünk a 2010-2020 közötti fejlesztési
költségvetésből. A 10 éves fejlesztési költségvetés fővárosi projektlistáját ugyanakkor – a
mértéktartás és takarékosság jegyében – az eredeti PwC tételek mentén gondos műszaki
felülvizsgálatnak célszerű alávetni. Véget vetve annak az elmúlt rezsimből ránk maradt
gyakorlatnak, miszerint egy-egy nagyprojektre – mint a „nemzet karácsonyfájára” – az
összes elképzelhető fejlesztési igényt – vállalkozók, önkormányzatok részéről – rá
lehessen akasztani. Az Olimpia ugyanis nem expo-nált kívánságlista, hanem a
városfejlesztés szolid motorosa.
3./bek. Az elkészített struktúratervben feltárt műszaki összefüggések alapján jól
kirajzolódnak a megtakarítás lehetséges műszaki dimenziói. A vizsgálat során például
igazolást nyert, hogy a korábban tervezett ÉDR gyorsvasút Csepel-Kaszásdűlő közötti
összevont szakasza – 500 miliárd forint – helyett egy ütemekre bontott megoldás – 5-ös
Metró, Csepel-Astória - is elegendő 2020-ra, 150 milliárd forintért. A megtakarítás itt
350 milliárd forint lehet. Ugyancsak jelentős megtakarítás érhető el például a hídprogramban. Az északi MO-as híd megépülte után ugyanis nem kell még 3 híd 2020-ig
(Aquincumi, Albertfalvai), hanem csak a Galvani híd. A „megtakarítás” itt akár 350-400
milliárd forint is lehet. Az így előálló 5400/2=2700-350-150-700= 1500 milliárd forint 10

22

év alatt a fővárosban már teljesítheti a Minőség-Mértéktartás kettős követelményeit, és
nemzetgazdaságilag is elviselhető éves teher lehetne. Felelős mérnöki szemlélettel
ugyanis, jól ütemezve a fejlesztési projektlistát – a minőség lényegi romlása nélkül is –
nagyságrendi megtakarítás könyvelhető el az olimpiai költségvetésben. Ehhez azonban a
hivatalos műszaki várostervek sürgős és alapos felülvizsgálatára, illetve ezzel
párhuzamosan a PwC/2002/06 kalkulációk struktúratervi megalapozású módosítására
van szükség. A végső közgazdasági mérlegeléshez nélkülözhetetlen új olimpiai
projektlistát csakis a felmerült takarékossági szempontok szerint átdolgozott műszaki
várostervek – Struktúraterv és Master Plan – alapján lehet elkészíteni.

4.§./ 2./ AZ INGATLANSPEKULÁCIÓ DISZKRÉT BÁJA BUDAPESTEN
1./bek. Még belegondolni is szédítő, hogy az elmúlt 2 piacliberális évtized alatt csupán a
Fővárosban és agglomerációjában, az ingatlanspekuláción keresztül mennyi közpénz
csúszott ki az infrastruktúra-fejlesztés hiány-kasszájából, és vándorolt át privát
zsebekbe. „Ha úgy áll a dolog, hogy mindent szabad, olyan elveszettnek érzed magad”.
(Európa Kiadó). Aligha tévedünk sokat, ha ezt az összeget 1000-1000 milliárd forintra
becsüljük, ami az olimpia nettó költségvetésének megfelelő nagyságrend csak
Budapesten. Ingatlanspekulációban tehát már nyertünk „olimpiai” érmeket: aranyat,
ezüstöt, bronzot. Újkapitalista körülmények között ugyanis a legalkalmasabb eredeti
tőkefelhalmozás éppen az ingatlan piacon zajlik, különösen, ha ezeket a tranzakciókat
semmiféle értékarányos ingatlanvagyon adóztatás nem terheli. Az ingatlanok szabad
piacán azonban még ennél is jelentősebb tőke lefölözés jön létre az által, hogy a
közpénzen finanszírozott infrastruktúra építés költsége minden jelentősebb megkötés
nélkül épül be a fejlesztett ingatlan privát értékébe anélkül, hogy valami is visszaforogna
innen az egyre inkább elszegényedő, a működőképessége határáig juttatott közszférába.
(Ami meg visszajut, az kamatnyi nagyságrendben a kompenzációs csúszópénz, vagy
pártkassza perselyébe hullajtott fillérek, ld. a legutóbbi nyomozati fejleményeket!). Miért
van az, hogy az ingatlanfejlesztések piaca a gazdasági válság közepette is virul, az ezt
táplálni hivatott közcélú (?) infrastruktúra fejlesztés különböző ágazatai pedig már nem
csak fejlesztési, hanem működési vonalon is a csőd szélén állnak? Lásd a BKV esetét!
Nem kell sok számítás ahhoz, hogy kijelentsük: ez a közszférából egyirányúan
kiszivattyúzott forrást privát tulajdonba áthelyező egyirányú folyamat tovább már nem
tartható fenn Magyarországon, Budapesten. Akár lesz Olimpia, akár nem! ( Sokan azért
nem akarják az olimpiát, mert az nemzetközi szintű átláthatóságot – transzparenciát –
teremthetne „törvényesített” garázdálkodásukhoz.
2./bek. A műszaki infrastruktúra – közlekedés, közmű – építése köztudottan igen drága
dolog, nagyságrendekkel nagyobb befektetéseket igényel, mint a többi nemzetgazdasági
ágazatok. Ennek forrása pedig többnyire közpénz. Ismeretes ugyanakkor, hogy egy
ingatlantest értéknövekedésének túlnyomó hányada pontosan ebből a közforrásból ered.
Ellenszolgáltatás nélküli fejlesztési forrást fogyaszt el, miközben a másik oldalon
permanens hiányt termel, egészen az adósságcsapdáig. Mert ugyan honnan pótoljuk a
szükséges infra-fejlesztési forrást, ha az ingatlanfejlesztés oldaláról nem pótoljuk vissza
a köz javára? Ennyit röviden a mérnök társadalom által gondosan (vagy inkább gond
nélkül) a köz számára megtervezett utak, hidak, vasutak közvetlen nemzetgazdasági
hozamáról. Mert erre alkalmas fejlesztési konstrukciók híján az ingatlanfejlesztés jelentős
hányada az ingatlantulajdonosok és –fejlesztők privát zsebébe vándorol, ahol vagy
bővítetten tovább termeli a folyamatot (magasépítésre fordítódik), vagy elhagyja a
reálszférát (transzfer egyéb piaci ágazatok számára). Ezért a krónikus forráshiány és a
torzult városszerkezet. De ne legyenek illúzióink: az Olimpia esetében sincs másként, sőt
felfokozottan érvényesül, mint ahogyan a szépemlékű EX L’EXPO/96-nál is történt. Akkor
– emiatt? – fel kellett mondani a rendezvényt.
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3./bek. Természetes tehát, hogy a tervezett olimpiai célterületek esetében is felütötte
fejét a nagy budapesti ingatlan-vircsaft. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer például egy
Kopaszi
gát
20-30
hektáros
térsége,
amely
az
Infopark-Egyetemváros
tőszomszédságában fejlesztésre érett állapotba jutott. Ezért annak rendje és módja
szerint az illetékes kerületi önkormányzat meg is alakította rá az Öböl Kft.-t, amely
egyúttal el is végeztette az ilyenkor szükséges rendezési-szabályozási tervezési
feladatokat, még tervpályázatot is írt ki a hasznosítás mikéntjére. Volt ott viziszínpad,
élményfürdő, miegymás. Az ily módon alaposan felértékelődött területen azonban
meglepő gyorsasággal és alacsony árszinten, néhány százmillióért túladott egy pártközeli
hazai vállalkozó számára. Aki aztán rövid időn belül értékesítette a fejlesztési cég 75%-át
24 milliárd forintért egy portugál vállalkozónak. A történet publikus része itt végződik, a
többi - talán a főügyészségen – folytatódik. Mert hogy hová lettek a tízmilliárdok? A
terület áron kelt el. Igaz még sehol a csatlakozó infrastruktúra – az 1-es villamos
átvezetése a hídon, vagy a 18-as rakpart villamos kiépítése, ami emelni fogja a terület
értékét, de finanszírozási szempontból a közszférára vár ez a feladat. De ez esetben nem
a portugál befektető a hunyó, hanem az a hazai stróman közvetítő, aki az infraköltséghányad különbözetét anélkül nyúlhatta le – önkormányzati közvetítéssel – hogy
egy méternyi villamos vonal megépült volna. Ezt majd a mindenkori kerületi
önkormányzatnak kell utólag – természetesen pártkapcsolatokra támaszkodva a
kormánynál, a fővárosnál kilobbyznia. Pedig a Kopaszi gát térségében eredetileg még
megvolt a potenciális forrásérték, amellyel a csatlakozó infrastruktúra egy hányadának a
finanszírozását biztosítani lehetett volna, kb. 15-20 milliárd forint. Hova tűnt az
extraprofit, és milyen egyéb célokat szolgál, ha fejlesztésit nem? Cui prodest? A választ
az ügyészségtől várjuk. Meg az olimpiai transzparenciától, tabula rázától. Mert hogy a
Kopaszi gát a hivatalos tervek szerint is elsőrendű Duna-menti olimpiai célterület, mint
ahogyan a csepeli Fadesa, vagy a ferencvárosi Duna-city területek is azok. De ez már
egy másik történet. „Lehajlok a szent humuszig, e szűzi földön valami rág, hej égig nyúló
giz-gazok, hát nincsen itt virág?” (Ady Endre).

4.§/ 3./ AHONNAN A FORRÁS FAKADHAT PPP-P KONSTRUKCIÓBAN
1./bek. De egyelőre még nem a „számonkérésre”, hanem inkább a 2020-as olimpiára
készülünk – be positif! Ehhez azonban az idális alaphelyzet az lett volna, ha a szóban
forgó cél- és pufferterületek önkormányzati, illetve állami tulajdonban lehettek volna.
Ebben az esetben az önkormányzat – saját hatáskörben – elvégeztethetné az ingatlan
jövőjét meghatározó koncepcionális és szabályozási tervezést, ami által felértékelné a
területet a többszörösére. Majd Fejlesztési Társaságot alapíthatna, és ennek keretén
belül a szükséges infrastruktúra fejlesztés finanszírozására megpályáztatná a területet,
apportálva a saját részét. Az így befolyó privát forgótőke, mint társasági részvény
hányad a külső fejlesztőt – bank, befektetőt – illetné meg 50% körüli nagyságrendben. A
külső vállalkozói forrásból megépült infrastruktúra pedig tovább növeli a társasági közös
tulajdonban lévő ingatlantömb értékét. Végül az üzletbe társult bank, befektető
kivásárolhatná az alapító önkormányzat részvényhányadát is, ami forgótőkét az
önkormányzat további infrastruktúra-fejlesztésre fordíthatna, illetve, szükség esetén
működtetésre. Ezt a jól hangzó ingatlanpiaci modellt azonban ma már Budapesten csak
nagyon kevés helyen lehetne alkalmazni (X.,XI.,IX., XXI. kerületek), mivel az
önkormányzati földek a spekulációs boom során a privatizációban rendre elkeltek.
2./bek. De mi a területgazdálkodás teendője, ha az ingatlantömb még nyers – pld.
mezőgazdasági műveletlenség – állapotában idejekorán elkelt (ld.:Csepel-Fadesa)? Vagy
úgy, hogy az önkormányzat, állam sietve túladott rajta, vagy úgy, hogy egy korábban
privatizált jogi személy adta tovább, és az önkormányzat a szabályozási jogán túl nem
élt az elővásárlási jogával (ld.: Kopaszi gát). Erre az esetre találta ki az új Építési törvény
– igaz, kissé megkésve – az un. „településrendezési szerződés” jogintézményét, amely
előre kialkudott fejlesztési hozzájáruláshoz kötheti a szabályozási terv jóváhagyását. Ezt
nevezik Public-Private Partnershipnek (PPP) Magyarországon. Az elhúzódó PPP
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alkudozások természetesen zárt – maximum testületi nyilvánosság előtt zajló – körben
folynak, a 4. P, a társadalmi nyilvánosság (Participation) többnyire ki van zárva belőlük.
De hogyan modellezhető egy ilyen bonyolult tranzakciós lánc például az olimpiai
szempontból kulcsfontosságú Fadesa-Martinsa-, vagy a szomszédos Duna-city
területekre? – ami az olimpiai költségvetés szempontjából egyáltalán nem közömbös
(lokális híd, metróépítés 300 milliárd forintos összköltség nagyságrendben). Ahhoz tehát,
hogy képbe lehessünk PPP-P vonatkozásban is, mindenek előtt az Olimpia
„Ingatlanfejlesztési hatástanulmányát” kell elkészíteni és nyilvánosságra hozni. A közcélú
2020-ig elkészítendő közút-, híd-, villamos és metróépítéshez történő privát fejlesztési
hozzájárulás arányai a szabályozási terv főbb paramétereinek ismeretében ebben
kimunkálhatók, a többi alku dolga. A PPP-P-ben így megtakarítható infrastruktúrafejlesztő közforrás – az előzetes becslések szerint – a teljes olimpiai cél- és
pufferterületek vonatkozásában akár százmilliárdos nagyságrendű is lehet.

3./bek. A PwC megvalósíthatósági tanulmány 2010. évi felülvizsgálatának természetesen
magában kell foglalnia az olimpiai Ingatlanfejlesztési hatástanulmány elkészítését is,
hogy számszakilag is megalapozzuk az eseti, lokális PPP-P-k és településrendezési
szerződések megalkotását. Ez nélkülözhetetlen. Mert hogy már az előzetes számításokból
kiderül, hogy 1000-1200 milliárd forintnál aligha kellene több közpénzt fordítani olimpiai
infrastruktúrára 10 év alatt. Ami évente 100-120 milliárdot jelentene, 50-60%-ban EU-s
forrásból. A közszférára eső nettó 50 milliárd forint/év pedig érdekes módon azonos
nagyságú a 1009-ben bevezetésre szánt „értékarányos ingatlanvagyon adó” időközben
Alkotmánybíróságilag eltörölt nagyságával. (Nyugati fejlett demokráciákban ez az
adónem vitathatatlan és nélkülözhetetlen, különös tekintettel a lokális önkormányzatok
gazdálkodására. Nálunk miért politikai tabu?). Az építendő olimpiai sportlétesítmények
egy részét a rendezvény után visszabonthatnánk, a maradandó stadionokat, csarnokokat
pedig - 500 milliárd forintos nagyságrendben - PPPkonstrukcióban a magán szféra
vállalhatná be lízing- stb. konstrukciókban. Akkor ki, miért és hogyan állíthatja azt, hogy
egy 2020-as olimpia Budapesten ab óvó finanszírozhatatlan? Egy olyan nemzetstratégiai
nagyprojekt, amely 1000 milliárd forintos nagyságrendben finanszírozna turizmust, KKV
vendéglátást, szolgáltatást, építőipart, foglalkoztatás élénkítést, miközben egy
termékeny „reformkori” évtized alatt kihúzná a gödörből a főváros, az ország megrekedt
szekerét is. Az olimpia ebben az értelemben jól szolgálná az ország konvergencia
programjának megvalósulását, illetve ennek nemzetközi PR.propagandáját is. 2020 –
Trianon 100. évfordulója – ezért közgazdasági értelemben is „hab lehet a tortán”. Az
Olimpixpo univerzális távlatokat nyitó lehetőségéről már nem is beszélve. Persze, ha itt
bel-honban is komolyan vennénk végre magunkat. Ezt a munkát ugyanis helyettünk más
– sem az EU, sem a Kárpát-medence – nem fogja elvégezni. Talán egy Rajna-MajnaDuna kontinentális Olimpixpo is segíthet rajtunk 2033 előtt. Vagy igaz az, hogy
„sorsszerűen” csak magunkra számíthatunk? Volt már ilyen a történelmünkben. De
vigasztalódjunk: „Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve,
harmadnapon legyőzte a halált, et resurrecti tertia die”: (Pilinszky János). De a racionális
érvek fogytán marad a szomorú valóság: Magyarország anno 2010.
„NEM GONDOLTAK A RÓZSATŐRE,
ÉS ELKÖVETTÉK, AMIT NEM SZABAD.
EZEN TÚL ÜLDÖZÖTTEK LESZNEK
ÉS MAGÁNYOSAK, MINT A LEPKEGYŰJTŐ
ÜVEG ALÁ KERÜLNEK VALHÁNYAN
ÜVEG ALATT, TŰHEGYRE SZÚRVA
RAGYOG, RAGYOG A LEPKETÁBOR.
ÖNÖK RAGYONAK, URAIM…”
(PILINSZKY JÁNOS)
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5.§./ ZÁRSZÓNAK IS EGY A VÉGE: MOCOG-E A BOCOG?
„MERT ÚGY NÉZZETEK SZÉT,
HOGY MOST MÉG SEMMI SINCS.
CSAK MAJMOLÁS, ÁL-ÚRSÁG ÉS GAZ BÍRSÁG”
(ADY ENDRE)
Mert a hazai 2020-as Olimpiával kapcsolatban manapság már minden spekulatív és
tehetetlenségi erő arra húz, hogy kispóroljuk történelmünkből ezt a kínálkozó
lehetőséget. Miközben álságos módon természetesen már jó előre sajnálkoznak:
szakemberek és politikusok. A sokadalom meg hallgat, akár népről, akár nemzetről van
szó, mert sem beavatva, sem érdekeltté téve nincs a fejleményekben. Inkább választási
bulira készül. A labda pedig a választási időszakban a lehető leghektikusabban működő
nagypolitika asztalán hever. Gól vagy öngól? Maradjunk egyelőre abban, hogy
tizenegyes! Csak hogy a politika naptára – 2010 áprilisában országgyűlési,
szeptemberében helyhatósági választások lesznek – nem igen igazodik ahhoz a tényhez,
hogy a 2020-as Nyári Olimpia pályázási határideje a NOB-nál 2011 nyara. Ha pedig az
eddigi testületi határozatok szellemében komolyan akarjuk venni magunkat olimpia
ügyben – akarhatjuk még? – akkor visszaszámlálás van az alábbi „napirendi pontok”
szerint:
1./ 2010 február 22.-én legkésőbb a leköszönő Kormánynak – általános tájékoztatás és
elfogadás céljából - be kellett volna terjesztenie az Országgyűlés elé a BOM által 2 év
alatt elkészíttetett és leegyeztetett „Olimpia Törvény” tervezetét. Ez különböző kifogások
miatt nem történt meg.
2./ A BOM-nak, a MOB-bal összefogva, az Olimpia Törvény mellékleteként, átfogó
Helyzetfeltárást és összefoglaló Jelentést kellett volna készítenie az elmúlt 5 év
munkájáról és jövőbe mutató tanulságairól, ami megkönnyítette volna a Parlament
számára az átlátást olimpia ügyben. Ez nem történt meg.
3./ Az országos és általános tájékozatlanság közepette a kulcspozícióban lévő közgazda
társadalom sem mozdult rá a témára, legfeljebb csak alkalmi kritikusként hezitálva adja
továbbra is tanácsait a régi-új politikának. Mellékesen szólva: 10 évre szétterítve itt
országosan 1000 milliárdokról van szó! Meg a konvergencia-program jövőjéről. Meg az
ország jövőjéről!
4./ A várostervezésben nélkülözhetetlen pozíciókat betöltő műszaki értelmiség –
városépítészek, kultúrmérnökök – magabiztosan és közömbösen ülnek a liberális
piacgazdaság elmúlt 2 évtizede alatt megszerzett egzisztenciális pozícióik dicstelen
babérjain. Kisebb gondjuk is nagyobb a magyar olimpiánál.
5./ A humán- és reálértelmiség közötti évszázados szemléleti és értékrendbeli szakadék
nem teszi lehetővé, hogy a 2020-as budapesti olimpia ügye közös értelmiségi
ideológiában manifesztálódjék a mindenkori nagypolitika és a várospolitika számára.

Ebben az időhiányos és konfúz helyzetben ugyan mit lehet tenni? Álljunk be talán a
defetista, parazita értelmiségi önfelélés farizeus ténfergőinek a kórusába – 2010-20202033-ban Magyarországon? Avagy a választásokon is szavazzunk a jövőre, hazánk,
metropoliszunk biztatóbb jövőjére, amitől egyáltalán nem idegen az olimpiai eszme. A
kísértetiesen hasonló kenyér csatákban megfáradt költő viszont még holtában is ezt
tanítja: „Vagy bolondok leszünk, s elveszünk egy szálig, vagy ez a mi hitünk valósággá
válik, vagy láng csap az ódon, vad megyeházára, vagy itt ül a lelkünk tovább leigázva”.
(Ady Endre). Régen volt, igaz se volt? A BON-TEAM 32 azonban nem azért alakul, hogy
meghátráljon a „magyar ugaron”. Vagy-vagy. Vagy lesz olimpiai pályázat és akkor ok.
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Vagy nem lesz és akkor ko. – az évtizedes haszonélvező ingatlanspekulációnak és
hűséges társ-tettesének, a politobürokráciának, akik végül is – középen állva a
rendszerben – elszabotálták a dolgot. Ez utóbbi is tanúlságos történet lehet majd a jövő
generációk számára. De ma még úgy az alábbi öt „olimpiai” pont közül lehet választani:
1./ A szakbizottsági észrevételekkel kiegészített és módosított Olimpia Törvényt az
áprilisban megalakuló új Országgyűlés elé kell haladék nélkül terjeszteni.

Határidő: 2010 május 15.
Felelős: Kormány
2./ Az Olimpia Törvény tervezete mellékleteként, tájékoztatás és ügydöntő szavazás
céljából a 2002-2010 közötti tárgyi folyamatokról összefoglaló Jelentést kell készíteni,
beleértve a Fővárosi Közgyűlés vonatkozó határozatait is.
Határidő: 2010. május 15

Felelős: Nemzeti Sporttanács

3./ A műszaki-gazdasági tisztánlátás érdekében el kell készíteni a PwC
megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálatát, valamint ennek keretén belül a 2020-as
budapesti olimpia Ingatlanfejlesztési hatástanulmányát.
Határidő: 2010. december 31

Felelős: Kormány

4./ Az olimpiai PPP-P-k és településrendezési szerződések koordinált megalapozása
céljából a Master Planban megtestesülő hivatalos várostervezést – civil támogatással – ki
kell egészíteni az Olimpia stratégiai- és struktúratervével, valamint alternatív
forgatókönyvekkel (scenáriókkal) – 3S programmal.
Határidő: 2010. december 31

Felelős: Fővárosi Önkormányzat

5./ A Pályázati Előkészítő Bizottság (PEB) 2010 szeptember 30-ig
történő megalakulását követően, a hazai humán értelmiség bevonásával el kell készíteni
a 2020-as budapesti olimpia belső- és külső PR-jának a koncepcióját, valamint a 2011-es
NOB pályázat prezentációs anyagát.
Határidő: 2011. május 15

Felelős: Pályázati Előkészítő Bizottság

A bemutatott 5 pontos „havaria” program nem irreális, hiszen elemeiben és egészében
ma még tartható időpontokat és elvégezhető feladatokat tartalmaz. Csak a külső
körülmények diktálta adottságok miatt óhatatlanul öntörvényű. Mert ahogyan a ciklikus
hatalomváltásnak, a választási kampányoknak is megvannak a maguk kommunikációs,
finanszírozási és szervezési öntörvényei, úgy egy olimpia megszervezésének is megvan a
maga, választási ciklusokon átívelő kommunikációs, szervezeti és finanszírozási
rendszere. A nagy kérdés ez esetben Magyarországon az, hogyan lehetne a kettőt
összeegyeztetni? Vagy derüljön ki végre a három magyar igazság mellett a keserű ráadás
is: Magyarország pont akkor a legfogadóképtelenebb a nemzetközi protokoll kihívásra,
amikor nemzetstratégiai szempontból a legnagyobb szüksége lenne rá. Amikor a politikai,
műszaki és közgazdasági tényezők összegubancolódva a legkuszább értelmiségi álmukat
alusszák. Amikor a sokadalomnak minden jó szándékú igénél és szép álomnál nagyobb
szüksége van a betevő falatra. Amikor „fut velem egy rossz szekér, felette mintha jajszó
szállna” (Ady Endre). Ráadásul……………de ezt ma még nem ildomos említeni. Mert akkor
végünk van. A költő pedig csak halkan, csendben üzeni meg a túlvilágról az erre
figyelmeseknek, hogy:

„DE TŰZ ÉS TŰZ, ÉN IFJÚ TESTVÉREIM!
Ó JAJ A TÜZET, AZT NE HAGYJÁTOK KIHÚNYNI,
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AZ ÉLET ÉL, ÉS ÉLNI AKAR,
ÉS HOGYHA MAGYARORSZÁGRA DOB KI VALAKIT
HÁT ANNAK SZÁZSZORTA, INKÁBB KELL AKARNI!”
(ADY ENDRE)
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