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Dr. Gaudi-Nagy Tamás
képviselőúr részére
Magyar Országgyűlés

Tisztelt Képviselő Úr,

A nemzetgazdasági miniszterhez intézett, K/13514 . számú, valamint az emberi
erőforrások miniszteréhez intézett, K/13515 . számú, az Országgyűlésről szóló 2012.
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak alapján írásbeli választ igénylő
kérdésére az alábbi tájékoztatást adom .

Annak ellenére, hogy vannak olyan kérdések, amelyekről soha nem fogjuk
ugyanazt gondolni, abban talán mégis egyetértés lehet közöttünk, hogy a magyar
holokauszt 70. évfordulója kapcsán a megemlékezés és az áldozatok előtti főhajtás
mindannyiunk közös feladata. A holokauszt emlékév alapvető célja a múlt
megismerése, bemutatása és a társadalmi szintű szembenézés a tragédiával, hiszen
erre a kommunista diktatúra évei alatt nem lehetett mód, és a rendszerváltás ót a
eltelt időszak alatt sem történt meg. Ha ennyiben megegyezés van közöttünk, akko r
kijelenthetjük, hogy ez a kérdés a társadalom alapvető értékválasztásáról szól. Ha
pedig igy van, akkor meglehetősen értelmetlen és értelmezhetetlen az áldozatok
szenvedését forintosítani.

Nehezen értelmezhető azon állítása, hogy a kormányzat a nyilvánosság
kizárásával döntött volna, hiszen az emlékév programjai transzparens módon, a
Magyar Holokauszt - 2014 Emlékbizottság keretei között kerültek kialakításra . Az
emlékbizottságnak minden meghatározó zsidó szervezet és számos más érintett
szerv a tagja, ezen keresztül pedig biztosított a szükséges nyilvánosság. Az egykori
józsefvárosi pályaudvar helyére létrehozandó emlékhely javaslata az Emlékbizottsá g
első ülésén, 2013. január 17-én merült fel, majd azt követően a bizottsági tagok
részletes vitát folytattak a megvalósítás módjáról, valamint a koncepcióról.

Az épület megmentésére, és korszerű, XXL századi funkciójának megvalósításár a
szánt bruttó 6,2 milliárd, azaz nettó 4,69 milliárd forint - melyet a központ i
költségvetés biztosít - a fentieknek megfelelően az alábbi főbb tételekből áll össze:
Összesen 5880 m2 terület teljes építészeti, örökségvédelmi, statikai, közm ű, valamint
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erős-, és gyengeáramú munkarészeinek engedélyezési, majd kiviteli terv szintjé n
történő megtervezése, felújítása, belső átalakítása és kivitelezése . Továbbá összesen
10175 m2 kültéri terület teljes építészeti, mélyépítési, örökségvédelmi, kertépítészeti ,
úttervezői, statikai, valamint minden egyéb szakágra kiterjed ő engedélyezési, majd
kiviteli terv szintjén történő megtervezése, felújítása, belső átalakítása és kivitelezése.
Szintén a fenti összeg fedezi a Magyar Posta Zrt . által jelenleg is használt út
kiváltását. Az összeg tartalmazza a múzeumtechnológiára fordítandó 787,4 millió
forint értékű kivitelezői szerződés összegét is. A létrehozandó emlékhely és oktatási
központ működtetéséről a Kormány várhatóan 2014. első negyedévében dönt .

A kérdésében megjelölt szerződések nyilvánosak, az interneten a vonatkoz ó
közbeszerzési hatósági adatbázisban hozzáférhetőek, ezért azokra jelen válaszomban
további részletekbe menően nem térnék ki . Az intézmény megvalósíthatósági
tanulmánya pedig döntés-előkészítő dokumentumnak minősül, amely az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény
alapján nem nyilvános.

Az ön által felvetett történelmi események és társadalmi kérdések valóban
érdemesek a kiemelt kormányzati figyelemre, a közös gondolkodásra . Ami a
határon túli magyarság múltjának megőrzése és jövőjének biztosítása kérdéseit illeti,
a Kormány a rendelkezésére álló négy év alatt azt gondolom, megtette, amit a
lehetőségei engedtek ezekben az ügyekben . Biztos lehet abban is, hogy amennyiben a
választók bizalma és felhatalmazása újra Fidesz-KDNP kormányzat megalakulásá t
teszi lehetővé, úgy az erre irányuló munka sem fog leállni .

Azonban azt önnek is el kell fogadnia, hogy az emberiség történelmének eddigi
egyik legnagyobb gonosztettét relativizálni méltatlan és a jelenlegi kormányza t
számára elfogadhatatlan. Éppen ezért a kormányzat elkötelezett amellett, hogy a
következő generációk megismerjék á holokauszt rémségeit . Az új emlékhely,
Európában egyedülálló módon, a holokauszt éveiben megölt gyermeke k
szemszögéből kívánja a látogatók elé tárni a történteket. Hiszem, hogy csak az
oktatás, a tudás biztosíthatja, hogy ne merüljön feledésbe semmi, és a múl t
szörnyűségei ne ismétlődhessenek meg.

Hadd emlékeztessem, hogy az első Orbán-kormány volt az, amelynek döntése i
nyomán Magyarországon bevezették a holokauszt magyarországi áldozataina k
emléknapját, létrehozták a Terror Háza Múzeumot és döntöttek a Holokausz t
Emlékközpont létrehozásáról . Éppen a szocialista kormányok idején, 2002 és 2010
között volt az lehetséges Magyarországon, hogy különböző szélsőséges
csoportosulások megjelenhettek, felvonulhattak, félelmet kelthettek és gyilkolhattak .
A második Orbán-kormány megalakulását követ ően azonnal deklarálta, hogy a
rasszizmus és a hátrányos megkülönböztetés semmilyen formáját nem t űri el .
Határozottan fellépett a neofasiszta, félkatonai szervezetek tömegrendezvényei ellen ,
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