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Tisztelt Képviselő Úr !

Az Országgyű lésről szóló 2012 . évi )(XXVI. törvény 42. § (8) bekezdésében foglalta k

szerint a Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úrhoz címzett „Mennyit költenek a
Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedbe költöztetésére? ” című , K/8716. számú

írásbeli kérdésére - feladatkörömben eljárva - az alábbi választ adom .

A Kormány a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium buda i

Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekrő l szóló 1837/2015. (XI .

24.) Korm. határozatban döntött arról, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium a

Budapest I . kerület, Szentháromság tér 6 . szám alatti ingatlanban kerüljön elhelyezésre .

A volt pénzügyminisztériumi épület felújításának, valamint a Nemzetgazdaság i

Minisztériumnak az ingatlanba történ ő elhelyezésének feltétele a Szentháromság téri

épületet jelenleg használó intézmények, szervezetek (Nemzetpolitikai Államtitkárság ,

Magyar Nyelvstratégiai Intézet, Nemzeti Örökség Intézete, Nemzeti Emlékhely és

Kegyeleti Bizottság, Bethlen Gábor Alap, Százak Tanácsa Egyesület, Egysége s

Szabadalmi Bíróság, Magyar Emlékért a Világban Egyesület) kiköltözése, dolgozói ,

iratanyagai, valamint kiállítási tárgyai számára új elhelyezés biztosítása . Az ezzel

kapcsolatos feladatot a Miniszterelnökség háttérintézményeként m űködő Forster Gyula

Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ látja el . Az intézmények

elhelyezése során minden esetben szem előtt tartja a Kormány az új helyszínekke l

szemben azt a fontos elvárást, hogy azok korszerű, hosszútávon fenntartható és

működésükhöz illő körülményeket biztosítsanak az odaköltöző szervezetek számára .

A volt pénzügyminisztériumi épület háború előtti állapotának visszanyerését jelentő
beruházás tervezése 2016 januárjában indult, az épületen folyó munkálatok 201 6

júliusában kezdődnek el. A kivitelezés tervezetten 2017. december végére megvalósul ,

amelyet követően a Nemzetgazdasági Minisztérium elfoglalhatja új helyét.
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Az előkészítés során többek között felmérési dokumentáció, kutatási dokumentáció é s

UNESCO hatástanulmány is készül, valamint szükséges az engedélyeztetési terve k

elkészítése is. A tervezett fejlesztés előkészítő és tervezési munkálataira összesen 1,5

milliárd forint forrást biztosít a Kormány a 2016 . évi központi költségvetésből .

A Nemzetgazdasági Minisztérium jelenlegi székhelyeként szolgáló épülette l

kapcsolatban a Kormány még nem hozott döntést.

Amennyiben a témával kapcsolatban Képviselőtársamnak további kérdései lennének ,

forduljon hozzám bizalommal .

Tisztelettel:

ázár Jáno s
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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2 .

melléklet 43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldö m

dr. Harangozó Tamás (MSZP) országgyűlési képviselő „Mennyit költenek a
Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedbe költöztetésére?” című , K/8716. számú

írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.

Tisztelettel :
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