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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. Staudt Gábor (Jobbik) országgyűlési képviselő „Hulló vakolat, korrózió és vizesedés : ki a

felelős a nemrégen átadott Várkert Bazár állapotáért?” című, K/18369 . számú írásbeli választ
igénylő kérdésére adott válaszomat .

Tisztelettel :

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3 Telefon (06-1) 795 3079 Fax : (06-1) 795 0462



MINISZTERELNÖKSÉ G

dr. Staudt Gábor országgyűlési képviselő részére

Jobbik képviselőcsoportja

Budapest

2017. november 29 .

PARLF-MIN/ 506/ 2 (2017)

Tisztelt Képviselő Úr !

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak

szerint a hozzám intézett, „Hulló vakolat, korrózió és vizesedés : ki a felelős a nemrégen átadott
Várkert Bazár állapotáért?” című, K/18369. számú írásbeli kérdésére az alábbi válasz t

adom.

A Várkert Bazár szimbolikus szerepe és városképi szempontból kiemelt jelentősége

ellenére a Főváros egyik legtragikusabb pontja volt. Ön, mint fővárosi politikus számára ,

bizonyára nem kell felidéznem, hogy miként nézett ki a felújítás el őtt a terület és milyen

belső állapotok uralkodtak. Az itt elvégzett komoly munka fölött Képviselőtársam

kérdésében átsiklik, ezt pedig méltánytalannak gondolom . Mindezek rögzítésével nem a

kérdése megkerülése volt a célom, de a helyzet megértése és józan mérlegelés e

szempontjából ez elengedhetetlen .

A sajtóbeszámolók alapján kértem a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft .-t, hogy

vizsgálja ki, hogy milyen hibák, problémák merültek fel. Az üzemeltetési feladatoka t

ellátó Várgondnokság jelezte, hogy a társaság minden szükséges állagmegóvási é s

karbantartási munkálatot elvégzett, valamint elvégeztetett minden olyan garanciáli s

munkafolyamatot, amelyek kivitelezési hibákból adódtak. Három év alatt 488 garanciáli s

bejelentést tett a Várgondnokság, ebből 46 esetben nem ismerte el a kivitelező a saját

felelősségét, ezekben az esetekben a Várgondnokság saját hatáskörben végezte el a

karbantartási munkálatokat. Tájékoztatom, hogy jelenleg is folynak a javításra

vonatkozóan garanciális tárgyalások a Várgondnokság és az érintett szerepl ők között .

A beázással kapcsolatban arról kaptam felvilágosítást, hogy az épület falai évtizedeke n

keresztül áztak. Az elmúlt időszakban ezzel összefüggésben javítására ötször került sor ,

és a jelenleg érzékelhető hibák javítása is az időjárás függvényében hamarosan meg fo g

történni.
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Sajnálatos módon rongálás is történt több esetben - ily módon a kerítésen tapasztalhat ó

elváltozások is ennek tudhatóak be -, ennek javítását folyamatosan végzi az üzemeltetés i

feladatokat ellátó szervezet.

A fentiekből kifolyólag méltányosságot kérek Képvisel őtársamtól. Mint Ön is láthatja, az

üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátása folyamatos. Ismételten felhívom a

figyelmét, hogy egy évtizeden keresztül elhanyagolt, lepusztult állapotban lév ő, a

Főváros központjában elhelyezkedő, a magyar történelem szempontjából kiemelked ő
helyszínt nyitottunk meg a nagyközönség számára .

Tisztelettel :

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1—3 Telefon . (06 1) 795 3079 Fax : '(06 1) 795 0462
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