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Tisztelt KépviselőÚr !

Az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak
szerint, Miniszterelnök úrhoz intézett „A műemlékvédelem sem állítja meg Önt abban, hogy
erkélyt építtessen a várbéli palotájára?” című , K/10372. számú írásbeli kérdésére az alábbi
választ adom.

Mindenekelőtt érdemes tisztázni az Ön által feltett kérdés megfogalmazását . A budai
Várban nem épül palota. A Kormány nem tervezett ilyen beruházást és a jövőben sincs
ilyen irányú szándék. A Karmelita épület - ahogy kés őbb helyesen hivatkozza - kolostor
korábbi funkcióját és jellegét is tekintve . Megértem Képviselőtársam politikai szándékait
- még ha elfogadni nem is tudom -, ugyanakkor a pontos megfogalmazás kijár az
épületnek.

A keleti homlokzat elé tervezett erkély építészeti megfontolásból, a tervező ötlete alapján
kerül a homlokzatra. A védett épület sziluettje nem változik, a védett, világörökségi
Budai látkép változatlan marad, így a megvalósuló erkély m űemlékvédelmi érdeket nem
sért. Tájékoztatom továbbá, hogy a műemlékvédelmi követelmények nem tiltják a
műemlékek bővítését, átalakítását.

Az UNESCO Világörökség Egyezménye Működési irányelveinek 172. paragrafusának
megfelelően 2015 év elején a Miniszterelnökség értesítette az UNESCO Világöröksé g
Központját a Nemzeti Hauszmann Terv el őkészítő intézkedéseiről, amely a tájékoztatás t
tudomásul vette .
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Bizonyára Képviselő társam is emlékszik, hogy 2004 . május 14. napján az akkori kormány

határozatot hozott a budai Vár újjáépítésének a befejezésér ől . Az összesen kilenc milliárd

forintos keretből a Vár Szent György téri épületeinek, a honvédparancsnokságnak, vol t

helyőrségi palotának, valamint József nádor palotájának a visszaépítése volt a célja .

Őszintén remélem, hogy Gyurcsány Ferencnek - és pártjának - azóta nem változott me g

a véleménye a Várról, még akkor sem, ha azóta komoly életmódváltáson esett á t

pártelnök úr, hiszen újabban tisztességes és szegény .
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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 megküldöm

Varju László (független) országgyűlési képviselő „A műemlékvédelem sem állítja meg Ön t
abban, hogy erkélyt építtessen a várbéli palotájára?” című, K/10372. számú írásbeli válasz t

igénylő kérdésére adott válaszomat.
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