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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

I lcly ben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyű lésrő l szóló 2012.

évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a
Miniszterelnökséget vezet ő miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium vezet őjéhez

„Milyen áron és céllal értékesítik a Várnegyedbe való költözés során érintet t
ingatlanokat?”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom . .

Tisztelt Miniszter Úr !

A budai Várnegyed felújítása során a tervek szerint két minisztérium, a belügyi és a
nemzetgazdasági tárca is a Várba költözik. A Magyar Közlöny tájékoztatása szerint a
Belügyminisztérium a 2(}16 szeptemberére megüresed ő Magyar Tudományos Akadémia
ingatlanában, a Nemzetgazdasági Minisztérium pedig a Magyarság Házában folytatj a

működését .

Úgy gondoljuk, hogy a budai Várnegyed rekonstrukciója szükséges és támogatandó, mert
ennek megvalósítása fontos kulturális, turisztikai és gazdasági javakkal és értékekkel bír .

Ugyanakkor már eddig is számos probléma és kétség merült fel a beruházás kapcsán akár a
Nemzeti Hauszmann Terv társadalmi testületének egyes tagjai részéről az idegenforgalmi és
kulturális szempontokat illetően, vagy épp az MTA épületeiben akadályként megjelenő

helyiségek egy részének belmagasságára vonatkozóan .



Tisztelt Miniszter Úr !

Mindezen kérdések és aggályok mellett azonban más jelent ős kérdés is megjelenik . Az
átköltözés révén a Belügyminisztérium és az Nemzetgazdasági Minisztérium üresen maradó
épületei értékesítésre kerülnek-e? Amennyiben igen, kinek, milyen összegért, és milyen célla l
történik mindez?

Emellett a felmerülő kételyek és az esetleges gyanúk eloszlatása végett fontosnak tartju k
Miniszter Úr tájékoztatását az MTA ingatlanjával – amelybe a BM költözni kíván –
kapcsolatosan is . Ki végezte ennek árfelmérését és milyen érték űnek becsülte?

A felvázolt kérdésekre és a felmerül ő problémákra vonatkozóan várom Miniszter úr részletes
válaszát és tájékoztatását.

Budapest, 2016 . február 10.
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