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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 54 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

KOVÁCS FERENC (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntök mindenkit a Sport- és turizmusbizottság Kastélyok, várak és falusi 
turizmus albizottságának ülésén. Külön köszöntöm dr. Zumbok Ferenc miniszteri biztos urat, 
dr. Virágh Zsolt urat, akik a két, előre írásban kiküldött napirendi pontjainknak az előadói.  

Két napirendi pontot tárgyalunk ezek szerint. Az első napirendi pont: Tájékoztató a 
budai Várkert Bazár nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásról, a várkert Bazárba 
tervezett funkciókról, második napirendünk: Tájékoztató az EU-s támogatási forrást nyert 
kastélyfejlesztések programjáról, a fejlesztések pillanatnyi helyzetéről. Lenne egy egyebek a 
harmadik napirendi pontban, ahol majd képviselőtársaim más témakörökben is kifejthetik 
véleményüket. Kérdezem az albizottság tagjait, egyetértenek-e a napirendi javaslattal. 
(Szavazás.) Igen. A bizottságunk összesen három tagú, úgyhogy határozatképesek vagyunk 
három fővel. Elég baj, hogy ennyire kevés az érdeklődés a műemlékek és a falusi turizmus 
iránt, általában ez elég komoly problémát jelent számomra, de másoknak, úgy látszik nem. 
Tehát a napirendünket elfogadtuk, és tisztelettel átadom a szót dr. Zumbok Ferenc miniszteri 
biztos úrnak, hogy az írásbeli tájékoztatás mellé tegye meg szóbeli kiegészítését.  

Tájékoztató a budai Várkert Bazár nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
beruházásáról, a várkert Bazárba tervezett funkciókról 

Dr. Zumbok Ferenc szóbeli tájékoztatója 

DR. ZUMBOK FERENC miniszteri biztos (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Tisztelt Bizottság! A felkérésnek megfelelően igyekeztem nagyon rövid összefoglalót adni 
arról, hogy meg tudják ismerni tulajdonképpen, hogy mit dolgozunk most ebben a témában a 
Várkert Bazár ügyében. Annyit érdekességképpen hadd mondjak el, ezt itt nem írtam le a 
szövegbe, hogy tulajdonképpen egy véletlenen múlott, hogy a Várkert Bazár felépült, mert az 
1880-as évek elején ott pici kis viskók voltak tulajdonképpen, és egy budai polgár kért egy 
háromemeletes épületre építési engedélyt, és a palotában, az udvarmesteri hivatalban nagyon 
megrettentek, hogy mi lesz itt: kémények füstje, és hogy eltakarja a kilátást, és akkor született 
az a döntés, hogy ezt az építési engedélyt annullálták. Egyébként az első rajzokat Reiter 
Ferenc készítette, és utána kapcsolódott bele Ybl mester. Ahogy itt leírtam önöknek, 
tulajdonképpen az volt az elképzelés a Várkert Bazárral, hogy egy összeköttetés a Duna-part, 
a királyi kertek és a királyi palota között, és funkciókat is próbáltak meghatározni. Aminek az 
volt az elképzelése abban az időben, hogy ez egy találkozóhelye legyen a budai és a pesti 
polgároknak, egy kvázi kulturális központ. Sajnálatos módon ez nem valósult meg, ahogy 
próbáltam ezt röviden vázolni. Különböző funkciók voltak hosszú évtizedeken keresztül. 
Mindennel megpróbálkoztak, és sajnos az eredetileg várt eredmény nem következett be, 
hiszen itt volt női festőiskola, történelmi arcképcsarnok, aztán hosszú évtizedeken keresztül 
szobrászok dolgoztak az Ybl-féle fülkékben. Meg kell mondjam, hogy a magyar szobrászat 
legnagyobbjai voltak itt hosszú évtizedeken keresztül.  

A háborús pusztítások – idézőjelben – természetesen a Várkert Bazárt sem kerülték el. 
Súlyos sérüléseket szenvedett a II. világháborúban. Az ’50-es évek felújítását követően nem 
találták meg megint az igazi funkciót, aztán 1960 körül, mindenki emlékszik rá, mindenki tud 
róla, hogy itt majdnem húsz éven keresztül működött az Ifjúsági Park, hatalmas sikerrel, ez 
volt a magyar rocktörténetnek a kezdete és a kiteljesedése, ha szabad ezt mondanom. Sajnos 
ez sem használt a Várkert Bazárnak. Ez nem arra épült, hogy 8-10 ezer ember ott táncoljon, 
énekeljen, és elmulasztották a szükséges karbantartásokat, és ez a túlterhelés azt okozta, hogy 
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’82 körül olyan súlyos balesetek történtek, hogy le kellett zárni. És akkor semmi nem történt. 
Természetesen. Megint mondom, hogy természetesen nem történt.  

1996-ban a World Monuments Fund, ez a világhírű New York-i szervezet felvette 
szégyenünkre - hogy ezt mondjam - a világ száz legveszélyeztetettebb műemléke közé a 
Várkert Bazárt, és megint nem történt évtizedeken keresztül semmi. Az állapota, nyugodtan el 
merem mondani, hogy botrányos, életveszélyes, iszonyatos állapotban van. 

Az Új Széchenyi-terv meghirdetése 2010 február közepén volt, és az Új Széchenyi-
tervben kiemelten szerepel a Várkert Bazár rekonstrukciója, ami tényleg az utolsó utáni 
pillanat, mert ha most nem történik semmi, akkor valószínűleg buldózerek fogják eltüntetni 
ezt a gyönyörűséget, még így romjaiban is gyönyörűség a Várkert Bazár. Én nagyon röviden 
le is írtam, de még egyszer gyorsan elmondanám, hogy a rekonstrukció költsége mintegy 
tízmilliárd forint körülre becsülhető. Azért nem tudok pontos adatokat mondani, mert ugye a 
tervek még nem készültek el, és a tervek birtokában tudjuk pontosan meghatározni, hogy 
mennyi lesz az az összeg. Én úgy tudom, és minden forrás ezt igazolja, hogy a tervezők a 
becslés során, ezt kértük is, hogy nyomják meg a ceruzát, hogy nehogy valami meglepetés 
érjen bennünket, és lehet, hogy érni fog, mert minden műemléki rekonstrukció sajnos azzal 
jár, hogy újabb hibákat tárnak fel a bontás során. De én őszintén bízom abban, hogy ez a 
tízmilliárd forint körüli összeg elégséges lesz. Ahogy írtam itt, ennek egy része az 
úgynevezett ROP-ból megy, a másik a KÖZOP-ból. Itt nem fejtettem ki mélyebben, hogy a 
KÖZOP-részhez tartozik a liftek és a mozgólépcső kialakítása, illetőleg egy 300 gépkocsit 
befogadó mélygarázs is. Tehát a két ROP-ból és a KÖZOP-ból fog ez a tízmilliárd forint 
körüli összeg összeállni.  

A mozgólépcsőt azért emelem ki, és azért szoktam általában erről többet beszélni, 
mert a legfontosabb feladatok közé tartozik, hogy megteremtsük a kapcsolatot a Duna-part, a 
Várkert Bazár és a királyi palota között. Az ’50-es évek átépítése azt is jelentette, mikor 
Rákosiék fel akarták telepíteni a kormányt, a politikai vezetést, hogy gyakorlatilag 
hermetikusan elzárták a királyi palotát a Duna-parttól, és jelenleg is gyakorlatilag 
megközelíthetetlen a Duna-part felől a királyi palota. Ráadásul, ha fenn tetszenek járni a 
palotában, azt tapasztalják, a turisták körülbelül eljutnak a Savoyai-szoborig, és nem tudják 
körbejárni a palotát, ugyanazon az útvonalon vissza kell jutni. 

Ennek a tervnek, ami előzetesen elkészült, nagyon fontos eleme ez a mozgólépcső a 
liftekkel kiegészítve, tehát egy oda-vissza kapcsolatot tud teremteni a Duna-part, a királyi 
kertek, a palota között és természetesen a Bazár között. Ez nagyon fontos eleme az egésznek, 
mert e nélkül nem tudjuk megfelelő funkciókkal ellátni, és nem tudjuk hasznosítani. A másik 
része pedig egy úgynevezett gyilokjáró, tehát a királyi palota is körbejárható lesz. Miért 
hangsúlyozom ezt? Mert az eddigi tapasztalatok, a Várkert Bazár eddigi élete azt bizonyítja, 
hogy ott igazán jó funkciókat soha nem sikerült teremteni, vagy alul volt hasznosítva nagyon 
erősen, vagy pedig, lásd az Ifjúsági Park időszakát, akkor pedig egy olyan iszonyatos 
terhelésnek tették ki, hogy gyakorlatilag ez okozta a tetszhalálát.  

A mi elképzelésünk az, hogy megfelelő funkciókat alakítunk ki a Várkert Bazárnál, 
egy harmóniát kellene talán elérnünk, hogy se túlterhelés ne legyen, se alulhasznosítás ne 
legyen. Legyen kapcsolat a pesti oldal és a budai oldal, a Várkert Bazár között. Mi alatt most 
magamat értem meg egy-két hasonló gondolkodó embert, az úgynevezett gyalogos híd 
megépítését, hogy úgy mondjam, nem nagyon szeretjük, nem megfelelő megoldásnak tartjuk 
a költségek miatt sem, meg egyébként sem. Egy nyitott híd, egy zajló Duna fölött, ami 
októbertől-februárig gyakorlatilag használhatatlan. A mi elképzelésünk az, hogy 
kishajóforgalommal próbáljuk összekötni a pesti oldalt, a Vigadó tér oldalát a Várkert 
Bazárral, és ez csatlakozik ahhoz a programhoz, az Andrássy-tengelyhez, ugye, ha egyszer 
elkészült az Andrássy-tengely, elkészül a Hősök terén a múzeumi negyed, akkor megfelelő 
kapcsolat lesz a Budapest két – szerintem és mindenki szerint is – legfrekventáltabb része 
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között, tehát ez az elképzelésünk. Illetőleg a garázsok azért nagyon fontosak, mert biztosítani 
kell az odaérkezőknek az elhelyezését, illetőleg ez a garázsprogram, ha szabad ezt a nagyképű 
kifejezést használni, ez csatlakozik a budai várnegyed autómentessé tételéhez is, tehát a 
hosszú távú elképzelés az, hogy a budai várnegyedből minél inkább ki tudjuk szorítani az 
autókat.  

A funkciókról, ami alapkérdés az egész Várkert Bazárban, mert ha nem találjuk meg a 
jó funkciókat, építettünk egy díszletet, egy műemléket helyreállítottunk, ami nagyon-nagyon 
szép dolog, de használhatatlanná válik, ha nem találunk jó funkciókat. Itt csatoltam ehhez egy 
rajzot, és ha meg tetszenek tekinteni, számokat látnak, próbálom ezt kicsit tisztábbá tenni.  

A 3A alatti épület. Ez a 3A és a 3B szintén Ybl tervezte lakóépületek voltak, itt 
valamikor a palotában dolgozóknak voltak a szállásai. A 3A épületben az az elképzelésünk, 
hogy egy rocktörténeti múzeumot hozunk létre, a hely szelleme, a genius loci, ugye itt volt 
húsz éven keresztül ez a nagy sikerű Ifi Park, ennek valamilyen emléket állítani, olyan 
funkciókat, hogy az öregedő, de még a fiatal korosztály is itt megtalálja azokat a régi idolokat, 
akik itt muzsikáltak. Ugye ez egy szenzációs korosztály volt. Ez egy interaktív múzeum 
lenne. Természetesen szórakozási lehetőséggel, még egy kis kocsmát is el tudunk képzelni a 
belső udvaron, lefedve. Az alapelképzelésünk az, és azt hiszem, hogy nem járunk rossz úton, 
hogy ez az egész Várkert Bazár egy olyan hely legyen, ahol a fiatalok és az idősek, a 
magasabb kultúrát igénylők és a szórakozást igénylők is megtalálják a helyüket. 

Mondom tovább: a 3B épület a következő Ybl-lakóház, itt az első emeleten a piano 
nobile-n tervezünk egy nagyon elegáns éttermet. A hely olyan, hogy ez szinte kínálja magát, 
ez kilátás az egész pesti oldalra, egy fantasztikus hely azzal a kiegészítéssel, hogy a mellette 
lévő teraszon, ahol valamikor az Ifjúsági Park volt, legyen egy ilyen kiülő jó időben, tehát egy 
kerthelyiség. Ennek az épületnek a többi részét pedig úgy tervezzük kihasználni, hogy itt majd 
az elkészülő Várkert Bazárnak az irodái, óhatatlanul szükséges irodái is itt legyenek. De a 
Zsolttal gondolkodunk, még a gyermekeknek, ha marad hely, és kell hogy maradjon hely, a 
gyerekeknek játszóház legyen. Olyan hely, ahová a nagypapa elviszi az unokáját, a szülők 
elmennek a gyerekekkel. 

A következő legérdekesebb rész maga a 2A, 2B, 2C, maga a Bazár épülete. Itt 
összesen húsz fülke van, ez pillanatnyilag 19, mert az első fülke, az úgynevezett Sziszi-
lépcső, az egy álfülke, az egy díszbejárat volt, ott lehet feljutni a teraszrészre. Ennek a 19 
fülkének a kihasználására az a javaslatunk ebben a pillanatban, és úgy találjuk, nagyon sok 
embert meghallgattunk, és nagyon sokat gondolkodtunk, hogy milyen funkciókat találjunk, 
mert ez kardinális kérdés itt a Várkert Bazárnál.  

Mindenképpen szeretnénk itt szórakozóhelyeket, egy kávéházat, cukrászdát, valami 
ilyesmit, hungarikumokat árusító helyeket. Ezek a fülkék körülbelül 37 négyzetméter körül 
vannak, és iszonyú belmagasság, 8 méter biztos van a belmagassága, azonban ezek össze is 
nyithatók, szükség esetén két-három fülkét is össze lehet nyitni.  

Azt szeretném elmondani, és ez nagyon fontos, hogy mind a leendő étteremnél, mind 
ezeknél a fülkéknél a projekt kizárólag arra szorítkozik, hogy szerkezetkész állapotban 
helyreállítjuk, és egy pályázat után a megfelelő felhasználók majd továbbépítik természetesen 
a műemlékvédelem szabályait teljes mértékben betartva. Itt gondolunk még olyanra, hogy én 
szeretnék, és ezt majdnem mindenki támogatja, legalább két fülkét odaadni a magyar 
képzőművészeknek, ugye itt hosszú évtizedeken keresztül magyar szobrászok dolgoztak, és 
ennek emlékére egy ilyen pályázat alapján ingyenesen odaadnánk félévre, egy évre, nincs 
eldöntve, magyar fiatal képzőművészeknek, lelkes szobrászoknak, hogy itt dolgozzanak, és a 
turista akár be is kopogtathat hozzá, megnézi. Tervezzük. Van egy javaslat arra, hogy 
helyreállítunk egy 19. századi ötvösműhelyt, egy működő ötvösműhelyt, ahol egy 
ötvösmester fog dolgozgatni.  

Mi van még itt?  
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ELNÖK: Játszókert meg a sétálókert.  
 
DR. ZUMBOK FERENC miniszteri biztos (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Illetőleg a 2B-nél, a gloriettnél akarunk egy olyan kiállítást tervezni, ahol a Várkert Bazár 
története szerepel. Ma hoztak meg egy gyönyörű makettet, 1:200-as arányban, 1 méter 80 
centi hosszú és 80 centi széles körülbelül. Ki kell alakítani mindenképpen egy turisztikai 
irányító, elosztó központot. Fenn a Várban gyakorlatilag, ami ott van – hogyan mondjam 
finoman, hogy ne bántsak meg senkit – nem az igazi. Egy világváros, egy ekkora attrakcióra 
az a turisztikai központ, az nem jó. Nagyon finoman fogalmaztam. Tehát ide feltétlenül ez is 
kell. 

A 3C a volt testőrépület, a 3C épületben az az elképzelés, ugye beszéltem itt a 
magasabb művészetekről, hogy itt a magyar múzeumoknak egy lehetőséget tudnánk adni arra, 
hogy folyamatos, félévig tartó, egy évig tartó kiállítási lehetőséggel, felváltva, tehát nem egy 
múzeumé lenne, hanem a múzeumok igénye szerint. Az első két program meg is van már, 
erről hadd mondjak két-három mondatot, mert nagyon érdekes, legalábbis számomra. Az 
Iparművészeti Múzeum főigazgatója örömmel felajánlotta, hogy építés után az első kiállításra 
odaadná a világhírű török-oszmán szőnyeggyűjteményt, ami Isztambul után a legnagyobb a 
világon, tehát ez egy világattrakció, ami nagyon-nagyon sokáig bent volt a raktárakban. Most 
szegény Batári Feri halála után kiállították, de vissza kell vinni, mert nincs hely az 
Iparművészetiben. De a következő program is vonzó számomra, az Árpád-ház hatása 
Európára. Tehát ez egy fantasztikus gyűjtemény lenne, ha össze tudnánk szedni a 
Magyarországon és a külföldön lévő, tehát Münchenben a Gizella keresztjét, hadd ne 
soroljam tovább, és milyen hatással volt az Árpád-ház egész Európa kultúrájára. Ez nagyon 
érdekes és szerintem nagyon vonzó lenne.  

És akkor itt van a 4-es pontban, ha meg tetszenek nézni, és mindjárt végzek, a 4-es 
pont az öntőház udvar. Az öntőház udvarról az az elképzelés, hogy azoknak, akik, bakancsos 
turistát írtak, de legyen bakancsos turista, tehát szemmel látható, hogy fent, a budai 
várnegyedben olyan árak vannak az éttermekben, hogy milliomosnak kell lenni, hogy valaki 
oda betévedjen, szeretnénk egy olyan éttermi központot itt, ahol egytálétel lenne, olcsó sör 
lenne, fröccs lenne, már bocsánat, hogy ilyen profán dolgokat mondok, és folyamatos zenei 
programokat. Itt soha többet nem lesz Ifjúsági Park, ezt szeretném leszögezni, mert 
képtelenség, a mai hangtechnika mellett, Zuglóban lehetne hallani, ha játszik egy zenekar, 
nem szeretnénk zaklatni a közönséget, de olyan zenei eseményeket, dzsessz, könnyű zene, 
igényes cigányzene és így tovább, tehát ezen a munkatársaink dolgoznak, hogy mi legyen itt. 
Tehát itt folyamatos élő dolog lenne.  

Az 1B-ről nem beszéltem, ami nagyon lényeges, ez a bizonyos mozgójárda, aminek a 
kapacitása hihetetlenül nagy, óránként nyolcezer embert tudna feljuttatni, és a végén liftekkel 
tovább, fel egészen a Savoyai-teraszig. És itt van egy nagyon érdekes, a Vízhordó lépcső 
gyakorlatilag, ha nem tetszettek látni, szívesen elviszem önöket egyszer oda sétálni, mert 
hatalmas élmény, 500 éves törökkori lépcső, ami ragyogó állapotban van. Hihetetlenül szép és 
nem nyomasztó, mert majdnem ilyen széles mint ez a terem, és nagyon jó állapotban van, 
különlegesség ott felsétálni. Gondolkodtunk szoborgyűjteményen és így tovább.  

Kérem tisztelettel nagyon röviden ez az elképzelés, és annyit mondanék még, hogy 
írtam, hogy a közbeszerzési pályázatok most már rövidesen lezárulnak. Két közbeszerzési 
pályázat folyt a kormányhatározat alapján. Az egyik a budai várnegyed 25 éves hosszú távú 
fejlesztésére, annak a győztesét már a múlt héten kihirdették, és most szerdán fogják 
kihirdetni a tervpályázatot magára a Várkert Bazárra. Azt még el kell mondjam, hogy egy 
kormányrendelet szerint, a számát ne kérdezzék, valahová felírtam biztos, kiemelt jelentőségű 
beruházássá nyilvánították, tehát azt jelenti, hogy egy gyorsabb, hatékonyabb ügyintézés lesz 
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a tervezési időszakban. A kormányrendelet a Pest Megyei Kormányhivatalt jelölte ki erre 
hatóságként, és az az elképzelésünk, ha lefut ez a tervezési pályázat, az 45 nap, tehát júniusra 
jogerős építési engedélynek kell lenni. Utána indulhat a kiírás a közbeszerzésre, és hát ősz 
előtt nem tudjuk elkezdeni. Az a borzalmas az egészben, de ezt megint idézőjelbe kell 
tennem, hogy az uniós szabályok miatt, a közbeszerzési szabályok miatt nagyon sok 
grádicson fel kell mennünk, és ez nagyon sok időt vesz igénybe, de ez elkerülhetetlen, mert az 
unió is és a magyar közbeszerzési szabályok is bizonyos, elég szigorú szabályokat írnak elő. 

Kérem tisztelettel, ez a rövid története a Várkert Bazárnak, de ha kívánják, akkor még 
órákig tudnék erről beszélgetni, de nem hiszem, hogy kívánják.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő urak, önöké a lehetőség, hogy véleményüket 

kifejtsék, vagy kérdéseiket feltegyék.  

Képviselői kérdések 

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Ezt a hétvégét én az ünnep jegyében 
annak szántam – Nyugat-Dunántúlról jöttem, de itt, Budapesten maradtam -, pont pénteken, 
kiszámoltam: egy 11 kilométeres nagy gyalogtúrát szántam, aminek jelentős része a Várban 
volt. Reggeltől estig gyakorlatilag a feleségemmel jöttem-mentem ott keresztül-kasul. És 
nagyon friss emlékeim vannak erről a területről. Friss, de lesújtó, és ugye, aki a bizottsági 
hozzászólásaimat szokta figyelni, sejtheti, hogy most sem lesz túl jó véleményem a 
látottakról.  

A helyzet a következő. Gyalog voltam mindenhol. Elképesztő viszonyokat láttam. 
Messzebbről kezdem. Az a graffitihalmaz, ami eme történelmi szépségű és értékű 
területünkön fogadott engem, az lesújtó, mert a főváros legkülső kerületében sem tudom ezt 
elfogadni, nemhogy az első kerületben, a Budai Várban. Legutóbb rendes bizottsági 
ülésünkön a múlt héten a nyilvános illemhelyekről volt egy önálló napirendi pont, hát 
önmagamat láttam visszaigazolva a Várban is. Elképesztő bűz fogadott végig, ami már 
minden elképzelést alulmúlt, már nemcsak a bokrok, házsarkak tövében, hanem már 
mindenhol jellemző ez a budai Várban. Állatok, emberek nyomait veszi az ember észre. De 
már a közcsatornák, a csatornafedelekből is olyan penetráns szag jön, hogy gyakorlatilag 
menekülni kellett egy-két helyről.  

A vendéglátó egységek árára ön is tett utalást. Hogyha az ön által szépen vázolt 
elképzelések megvalósulnak, és ez a Várkert Bazár felújítás után vagy a pénzes zsákoknak 
lesz az úri kirándulóhelye vagy pedig a dunai sétahajókázók panorámaképébe fog csak 
illeszkedni, akkor elég sokba fog ez kerülni. Gyakorlatilag én annak a felújításnak látom 
mindenhol az értelmét, amely felújítás után a műemlék állaga tartósan megmarad. Ezt 
kénytelen-kelletlen megfigyelő kamerákkal, kerítéssel, este zárt kapukkal lehet sajnos csak 
biztosítani. Ha az embereket is szeretnénk odacsábítani, akkor csak olyan egységeket szabad 
ott nyitni, amely megfigyelhető és nem a leggazdagabb külföldi turistacsoportok tagjainak 
szól. És hát olyan higiénés és megelőző intézkedéseket kell életbe léptetni, amely 
eredményeképpen néhány hét alatt nem lesz ugyanolyan lepusztult hatása ennek a felújított 
résznek, mint ahogy most kinéz. Ezt azért tartottam fontosnak elmondani, mert évente egyszer 
felmegyek a Várba és ez most volt, és évről évre viszolyogtatóbb állapotokat látok, és ezt 
pénteken újra csak meg tudtam erősíteni magamban.  

Az, hogy bizonyos ősi mesterségeknek egy bemutató termet, ilyen interaktív, ősi 
foglalkozásokat bemutató termeket rendezünk be, ahhoz én ezt meglehetősen drága dolognak 
tartom. Úgy gondolom, hogy ezt hasznosabban is ki lehetne használni. Nekem inkább csak 
kérdésem van mint véleményem. Az a kérésem, amennyiben ezzel még nem késtem el, mert 
itt a dátumokat és az ütemtervet is néztem, kiemelt hangsúlyt fektessenek a későbbi 
állagmegóvásra, mert megszakad az ember szíve, amikor 10-20 milliárdos összegeket hall 
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azokban az időkben, amikor minden forintnak-fillérnek súlyos helye van máshol is az életben, 
akkor egy kicsit ilyen kies részen úgy öljünk ekkora összeget bele egy felújításba, hogy 
semmi garancia nincs arra, hogy néhány hét múlva is ugyanúgy tudjuk élvezni, mint az átadás 
pillanatában. Tehát én erre egy fokozott odafigyelést szeretnék kérni. Köszönöm. Nem tudtam 
lelkesebb lenne, de ez a tény.  

 
ELNÖK: Összegyűjtjük csokorba. Polgármester úr! 
 
BÚS BALÁZS (KDNP): Én egy kicsit jobban ismerem a területet, egyrészt még az Ifi 

Park utolsó időszakában látogattam is oda, de ami az én észrevételem és kérdés is és javaslat 
is, hogy nem lenne-e érdemes ezt az egész területet, nagyjából a Lánchídtól azért az 
Alexandriai Szent Katalin templomig nézni. Tehát nemcsak a Várkert Bazárról beszélünk, 
hanem ott van előtte egy nagyon nagy zöldfelület, ami jelenleg kutyasétáltatásra van 
használva. És énszerintem vétek ezt kihasználatlanul hagyni. Megvizsgálták-e annak a 
lehetőségét, hogy mondjuk itt a forgalom elől is lezárni ezt a területet és az Attila úton, 
Alagúton keresztül lehet, voltak már ilyenre példák, amikor ezek a területek le voltak zárva, 
szerintem olyan túl nagy problémát nem okoznak. Tehát én egy kicsit úgy érzem, hogy akkor 
lehetne ez egy jó projekt, hogyha ezzel a térséggel, területtel együtt kezelnék. Hogyha 
megnézzük, ott a Lánchíd mellett már eleve megjelentek olyan boltok, akár a Bortársaságtól a 
Baldassusig, nagyon sok olyan kereskedelmi egység, ami látható, hogy érzi azt, hogy ebben a 
területben több van. Ha ezt így kezeljük, akkor én azt gondolom, hogy eleve olyan területeket 
fogunk tudni felkínálni akár a vendéglátásnak, akár a kereskedelemnek, amely számára vonzó 
lesz, akár a Várkert Bazár is felértékelődik, és az a pénz, amit befektet az állam, az akár 
hosszabb távon meg is térülhet. Én javaslom, hogy ezt esetleg vizsgálják meg.  

A másik gondolatom pedig az, hogy én értem azt, hogy most próbálunk sok funkciót 
erre kitalálni minden társadalmi csoportnak, egy valamit nem érzek, hogy ki lenne találva az 
az egy gondolat, amin érzem, hogy miről szól ez az egész Várkert Bazár. Most ezt nem 
érzem. Azt érzem, hogy próbálunk sokféle funkciót kitalálni, amik talán működni fognak, de 
mégsem érzem a gondolatiságát az egésznek. Nagyjából ennyi, amit én itt látok. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor még én is elmondanám, mit gondolok. Köszönöm 

szépen, polgármester úr, képviselő úr. Tisztelt Kormánybiztos Úr! Nagyon szépen köszönjük 
először is az anyagot, mert én úgy gondolom, hogy az utolsó előtti pillanatban vagyunk a 
Várkert Bazár sorsával kapcsolatban, és valóban az a helyzet, ahogy ön is mondta, hogy itt 
pár éven belül már csak a dózerek tudtak volna segíteni az épületállomány fizikai állapota 
miatt ezen a helyzeten, amiben most vannak ezek az épületek.  

Én ott szeretném folytatni, ahol Bús Balázs abbahagyta, szerintem itt is komplexen 
kellene gondolkodni, és engedje meg, hogy onnan kezdjem, hogy említette ezt a tervezett 
vagy elgondolt gyalogoshíd-építést vagy hajójáratot vagy bármilyen fizikális összeköttetési 
rendszert elsősorban a gyalogosan érkezők részére. Én például kézenfekvőnek tartanám, ha 
megoldható technikailag, például a kisföldalattit, amit simán át lehetne vinni a Sikló 
feljáratáig, mert az már egy minimális különbség. Én nem tudom, hogy a Duna alatt ez 
költségben jelent-e annyit, mint egy híd építése, de szerintem igazából az lenne a jó, igen 
(Közbeszólás.) igaza van, pengék vagyunk metróépítésben, (Derültség.) de úgy gondolom, 
hogy kézenfekvő lenne a kismetró átvitele, és ezzel sok minden más is kiváltható lenne, mert 
ebben a pillanatban valóban ott a felszíni tömegközlekedést is meg lehetne szüntetni, bár 
szerintem a villamos maradhatna, nem zavaró.  

Pontosan az a gondom, hogy most létre fog jönni egy nagy felújított épületegyüttes, 
egy nagyon komoly értéket képviselő építészeti érték, amelyik szerintem ugyanúgy a 
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világörökség része, mint ahogy az egész Duna-partunk látványában az Andrássy úttal együtt, 
ami nagyon fontos szempont, csak az a kérdés, hogy végeztek-e már számításokat, hogy 
ennek a működtetése mennyibe fog kerülni. Tehát, amiket ön itt elmondott ötleteket, hogy 
beköltözik oda egy művész és alkot, és ott lesz és milyen helyes, ez egy nagyon jó dolog, de 
például ha csak a művészetek területére gondolok, sokkal jobb lenne, ha meghívásos alapon 
világhírű művészek lennének itt vendégek, és az alkotásaikat, amik itt készültek, magyar 
közgyűjtemények számára ajánlanák fel, és akkor előbb-utóbb kialakulna egy olyan értékű 
kortárs közgyűjteményi anyagunk, amely Magyarország hírét is öregbítené tovább.  

Vagy éppen a mesterségek űzése. A mai kor termékeladási szintjén azokat az árakat 
nem tudnák produkálni a mesterek, hogy annak a műhelynek a bérleti díját ki tudnák fizetni. 
És hát ez ugyanúgy vonatkozik a szociális, egészségügyi részekre is, tehát a vécékre, 
mindenféle másra, hogy ezeknek a fenntartása egy külön költség lesz vagy komplett lesz 
belekalkulálva a rendszerbe. Mert amit például ön említett, a lefedett udvaron működő 
bakancsos vendéglő. Hát egy bakancsos vendéglő árrésszintje nem tud elviselni már egy 
három- vagy öttagú cigányzenekart sem, nemhogy zenekarokat meg programokat, meg 
műsorokat. Tehát, ha azt külön kalapból finanszírozzák, és ezt valaki lenyeli, ez rendben van, 
de erre van-e kalkuláció. Mert ugye a működés, a működtetés lesz a legfontosabb feladat, és 
amikor beszélünk arról, hogy miért drágák a vendéglőkben a sörök vagy miért ilyenek vagy 
olyanok az árak, akkor végig kell gondolni, hogy a budai Várban mennyiért adnak egy 
négyzetméter üzlethelyiséget. Maga a bérbeadás már árgerjesztő. Tehát nem hiszem, hogy 
csak a bérlők vagy a működtetők lennének spontán a felelősek ezért. Úgyhogy, amikor itt 
bármilyen, gazdasági tevékenységet folytató egység létrejön, mindenképpen össze kell 
hasonlítani, hogy milyenek a versenyhelyzeti esélyeik, bárkivel bármilyen hasonló 
tevékenységet folytató mesteremberrel, iparossal, kereskedővel, vendéglátó egységgel. 

Én helyesnek tartanám itt például a Gundel-ötlet kapcsán, ha maga a Vendéglátó-ipari 
és Kereskedelmi Múzeum kapna egy nagy, tágasabb, méltó helyet, mint amekkora van neki 
most a budai Várban, és itt kényelmesen elhelyezhető lenne. Ez egy viszonylag populáris, jó 
látogatottságú múzeum, nagyon sok látogatót kaphatna, és csatlakozhatna ez is esetleg olyan 
vendéglátó egységek folytatásával, amelyek önmaguk finanszírozását is hoznák. Itt gondolok 
akár sütemények készítésére, kenyérsütésre, bármire, ami csatlakozik ahhoz a múzeumi 
rendszerhez, aminek részben a fenntartását, működtetését vagy pedig önmaguk működtetését 
elősegíti, és megy vele tovább.  

Én még egyszer nagyon szépen köszönöm. Izgalommal várjuk azt, hogy mikor 
kezdődnek el valóban az építkezések, illetve teljes izgalomban, hogy milyenek lesznek a 
tervek, mert ez lesz az, ami alapján igazából lehet tervezni majd a működésre is. 
Figyelmünket – mármint a bizottság nevében mondom – rajta fogjuk tartani ezen a területen, 
mert úgy gondoljuk, hogy valóban Magyarország egyik legszebb építészeti egységével állunk 
itt szemben, amelyre méltán lehetünk büszkék. 

 
DR. ZUMBOK FERENC miniszteri biztos (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Megpróbálok válaszolni, nem lesz egyszerű, mert nagyon sok kérdést tetszettek felvetni. Én is 
nyugat-dunántúli vagyok, de nem ezért értek egyet önnel, hanem valóban igaza van, hogy 
iszonyatos állapotok vannak a Várban. Én remélem, hogy ezt a graffitit nem a várfalakon 
belül, hanem inkább a Várkert Bazárra tetszett érteni, mert a Várban nagyon graffitit nem 
láttam. 

Azt kell mondjam önnek, hogy mikor én beléptem a hivatalomba, két hét múlva 
elmentem Prágába, nem voltam már húsz éve sajnos, és nem sírva, de nagyon szomorúan 
jöttem vissza, mert amit ott megcsináltak, az hihetetlenül jó volt, és ami itt van, az nagyon 
messze van attól. Azért, ha bele tetszik gondolni, 66 évvel a háború után fenn a Várban ott 
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éktelenkedik a Honvéd Főparancsnokság romos épülete, a Szent György tér nyugati térfala 
teljesen hiányzik, és hadd ne mondjam tovább, fölösleges.  

Abban maximálisan egyetértek kérem tisztelettel, hogyha elkészül ez a gyönyörűség, 
mert én csak annak nevezem, akkor erre tényleg fokozottan kell vigyázni. Az eddigi 
elképzelések szerint ennek a leendő üzemeltetőjének ez egy külön kiemelt feladata lesz, hogy 
ott megfelelő minőségű termékek kerüljenek bemutatásra, tehát én nem szeretném, hogyha 
Obama-matrjoskákat árulnának, mert most azt árulnak a Várban, komolyan mondom, usankát, 
meg gázálarcot. Hát ha én még élek akkor, és valami közöm lesz hozzá, azokat bottal fogom 
onnan kiverni, be sem mehetnek oda természetesen. 

Kérem tisztelettel, a másik kérdés összekapcsolódik az alelnök úr felvetésével. A 
hasznosítás nagyon fontos, és hogy mibe fog ez kerülni. Az uniós szabályok szerint sajnos 
nem úgy működik mint egy normál beruházás. Tehát én nem tehetem meg azt, hogy itt kiadok 
irodákat, lakásokat, mert az unió azt fogja mondani, akkor tessék, fizesd vissza az egész 
pénzt, tehát itt nagyon szigorú szabályok vannak. Ha el tudunk jutni odáig, hogy körülbelül a 
bevételek megközelítik a kiadásokat, tehát ha fent tudja tartani magát, akkor szerencsések 
vagyunk. Nem vagyok benne biztos, hogy ez nem lesz egy negatív szám. Nagy 
valószínűséggel az lesz, de nem nagyon tudok mit csinálni vele, mert még egyszer 
hangsúlyozom, az unió nem engedi meg azt a haszonelvűséget, hogy minél drágábban adja ki 
és ott legyen irodaház meg lakás. Szigorú szabályok vannak sajnálatos módon.  

Amit a Bús képviselő úr mondott a zöld Lánchíd környékéről, ezzel mi fokozottan 
foglalkozunk természetesen, mert ha elő tetszik venni fényképeket még az első háború 
időszakából, akkor az Ybl tér egy sétatér volt. Ki lehetett menni a Dunáig. Sajnos nem biztos, 
hogy ezt sikerül megoldanunk. A Lánchíd utcának a forgalmát elterelni kétféle módon 
lehetne. Az egyik az, hogy egy alagútba elvinnénk, ennyi pénz a világon nincsen, ráadásul 
ezer milliméteres csövek mennek, szennyvíz megy, minden megy ott, most csináltak egy 
csomó dolgot, tehát ez nem fog menni. Az egyetlen realitás, amit ki tudtunk találni, és ez 
megoldható és viszonylag nem kerül olyan sokba, ez azt jelentené, hogy – mutatnom kell a 
képet – ettől a ponttól, tehát a 3A-nak a sarkától egészen le a 3C sarkáig időlegesen lezárnánk 
egyrészt a közlekedés elől a forgalmat pénteken déltől vasárnap estig. Nem tudom, mi a 
pontos neve. (Közbeszólás: Cölöpök.) De nem így hívják, van valami furcsa neve is, ami csak 
a mentőt, tűzoltót és a rendőrt engedné be, és akkor itt szabadon sétálhatna mindenki egészen 
a villamossínekig. Az autóbuszt rávezetnék ebben az időszakban a villamossínekre, ennek 
hagyományai vannak egész Európában hétvégén akkora forgalom talán nincsen, és ez a tér, az 
egész Bazár előtti tér 350 méter hosszú pontosan. Ez azt jelentené, hogy itt szabadon 
sétálhatnának az arra járok, és korzózhatnának ebben a zöldben. Annyit lehet még csinálni 
ezen felül, hogy a Bazárhoz eső legközelebbi sávot elvesszük, már bocsánat, hogy így 
fogalmazok, tehát elzárjuk a járműforgalom elől. Tehát a járda gyakorlatilag 4 méterrel 
kiszélesedik. Többet nem tudok, mert ha elterelem a forgalmat az Attila út felé, akkor 
közlekedés káosz lesz. A közlekedés szervezése egy iszonyú bonyolult dolog, az egyik 
legbonyolultabb dolgok közé tartozik, mert hiába zárok én le egy szakaszt, 300-500 métert 
mondjuk a Lánchídig, az egy másik helyen fel fog gyűlni, és iszonyatos károkat fog okozni, 
mert gyakorlatilag megáll az élet. A rakpart felé nem tudom vinni a közlekedést, tehát 
közlekedési szakértők nem tömege, de számos közlekedés-szakértő vizsgálta ezt a helyzetet, 
és ebben a pillanatban költséghatékonyan és reálisan ez a megoldás érhető el, hogy pénteken, 
tavasztól őszig, tehát a jó időben péntek déltől vasárnap estig itt autó nem jár, csak a 
gyalogosok itt sétálnak. 

Mit is kérdeztek még, írogattam őket. Kisföldalatti. Vizsgáltuk a kisföldalatti kérdését. 
Ez felmerült már több alkalommal, voltak olyan ötletek, hogy a kisföldalatti menjen át a 
Lánchídon és az Alagúton keresztül valahová föl, tehát vannak ötletek, annak bőviben 
vagyunk. A kisföldalatti jó megoldás lenne, főleg azért, mert ezt az Andrássy-tengelyt 
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tökéletesen megoldaná. Ennek a költségei nincs becslésem, de mikor megkérdeztük a 
közlekedési szakértőket, a fejükhöz kaptak, és azt mondták, hogy ezt hagyjuk. A 
metróépítésnek, ahogy tetszett mondani, azért vannak hagyományai Magyarországon. Lehet, 
hogy egyszer meg lehetne oldani. Ez lenne a tökéletes megoldás, én ezzel abszolút egyetértek, 
ez lenne a tökéletes, ennek a költségei...  

A hajón azért gondolkodunk alapvetően, és ezt forszírozzuk folyamatosan, mert a 
kishajóforgalom gyakorlatilag egy fillérébe nem kerülne a magyar államnak, mert ezek a 
vállalkozó hajósok már most tolonganak, pár száz forintért áthozná a Vigadótól az embereket, 
és visszavinné, és az egy különleges élmény lehetne, a Dunát nem is használjuk ki egyáltalán, 
és így tovább, és így tovább. 

Amit tetszett mondani a világhírű művészekről. Felmerült, most mindig azt mondom, 
hogy amit tetszettek mondani, már kitaláltuk, de nem, felmerült ez is. Én úgy gondolom, hogy 
először meg kellene próbálni ezekkel a fiatal magyarokkal, és ha ez beválik, akkor ez valóban 
egy nagyon jó megoldás lenne, ha meg tudunk csípni olyan világhírű, külföldi művészt, aki 
azt mondja, hogy beül ebbe a 37 négyzetméteres műterembe, és dolgozik, de azért tessék 
hozzátenni, hogy akkor azért még valahol lakást kellene neki szerezni, tehát ennek a 
költsége… és ugye arról beszéltünk, a működtetési költségekről, ami egy nagyon nagy 
probléma. Nagyon nagy probléma.  

Vendéglátó-ipari Múzeum. Itt összesuttogunk a Zsolttal, ők csinálják a megvalósítási 
tanulmányt, és nagyon sokat beszélgettünk, órákat, napokat erről az egészről. Végül is ott még 
hely is lenne erre. Lenne, talán lenne hely a B épületben. Odavaló lenne, ott most bizonyos 
okok miatt felszabadultak helyek, tehát ott valahol az irodát fel lehetne vinni a tetőbe, és egy 
ilyen Vendéglátó-ipari Múzeumnak 200 négyzetméter elég lenne. Érdekes megoldás, külön 
köszönjük, hogy ezt feltetszett így vetni, mert ez lehet, hogy jó lesz.  

Nagyjából sikerült válaszolnom mindenre. Zsolt szeretne még szólni.  

Dr. Virágh Zsolt kiegészítése 

DR. VIRÁGH ZSOLT, a Magyar Kastélyprogram Kht. ügyvezető igazgatója: Néhány 
dologgal szeretném kiegészíteni. Egy sokrétegű programot képzeltünk el a Budai Várkert 
Bazárba, ami minden egyes szegmensét a társadalomnak, mind a külföldi és mind a belföldi 
látogatókat megszólítja. Kezdjük a pályázati struktúrával. Van egy regionális operatív 
programos pályázat, itt a közép-magyarországi régióban összesen 6,5 milliárd forint maradt, 
ezért be kellett vonni egy közlekedési operatív programot, és a Bús Balázs képviselő úr 
felvetésére annyit tudnánk még hozzátenni, hogy az egész I. kerületnek egészen a Déli 
pályaudvarig egységben vizsgáljuk most azt a megvalósíthatósági részét, hogy hogyan lehetne 
úgy megszervezni a forgalmat, aminek az eredménye az lenne, hogy a Lánchíd utcában is 
csökkenne a forgalom. Ami biztosan belefér a projektnek ezen részébe, hogy a Lánchídig a 
KÖZOP-os projektből meg tudjuk valósítani azt, illetve egészen a dunai rakpartig, valamint 
az Alexandriai Szent Katalin templomig, hogy egy új díszburkolatot és egy 
forgalomcsökkentést mindenképpen fog kapni az a rész.  

A villamosközlekedés megoldása még folyamatban van, de lényeg az, hogy egy 
szerves egységben gondolkodunk, és ami már elindult most, az a KÖZOP-os projekt 
keretében egy új közlekedési csatorna nyílik a Várba. Ugye a Várba csak a Buzogány 
toronytól lehet felmenni, de a déli Fortuna falra egy mozgólépcső felkerülve, illetve mellette 
egy gyalogos lépcsővel tulajdonképpen megoldható lesz az, hogy egy teljesen új közlekedő 
csatorna nyíljon a Várba. 

A KÖZOP-os projekthez szintén hozzátartozik, hogy egy összesen 450 férőhelyes 
mélygarázsszíntér épül, abban egyébként jóval nagyobb keretösszegek vannak mint a ROP-
ban, mert az egy meglehetősen szabott keret. Ha megvan a mélygarázs, és megvan a tömeg, 
aki odamegy, akkor tulajdonképpen, ha innen jut fel, viszonylag egyszerűbb a működtetésnek 
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a különböző része. Innen indult el a gondolkodás, hogy milyen attrakciók legyenek benne. 
Ezért lenne két részre pozícionálva. Egyrészt adja magát a boldog békeidők hangulata, 
számos mérést, felmérést végeztünk, a volt neoreneszánsz geometrikus sétálókert a boldog 
békeidők hangulatára lenne pozícionálva, és ebből fejtettük ki az összes olyan dolgot, mint 
például akár a kiállítási tematikák, a Várkert Bazár története, akár a királyi család kapcsolata a 
Várkert Bazárral, akár Ybl Miklós, és tulajdonképpen, ami a másik pozícionálás, az inkább a 
jövedelemtermelést szolgálná, az öntőház udvarban kapna helyet. 

Itt egy olyan közösségi teret szeretnénk kialakítani, ami egy meglehetősen speciális 
közösségi tér. Tehát amellett, hogy a műemlék-hasznosításnak szerintem a XXI. század elején 
mindenképpen a közösségi tér irányából kell megközelítenie a dolgokat, ahol az emberek jól 
érzik magukat, és esetleg – sajnos ebbe az irányba megyünk, de - mintegy másodlagossá válik 
a múzeumlátogatás. Inkább az étkezés az egésznek a feelingje, ami fontos a mostani kérdőíves 
felmérések kiértékelése alapján. Ott erre is lehetőséget biztosítanánk, ugyanakkor az 
országreprezentációs kert a volt Testőr Palotában kapna helyet, ez a világhírű művészekre is 
választ adna. Ugyanis szándékosan úgy lenne felépítve a dolog, hogy tavasztól őszig lennének 
elsősorban a külföldi turisták számára olyan típusú kiállítások, mint ami az Iparművészeti 
Múzeumban az Esterházy kincstárnak a kiállítása volt vagy a Luxemburgi Zsigmond kiállítás, 
és a nyitó kiállítás itt mindenképpen az Árpád-ház művészetpártoló szerepe, illetve 
nemzetközi kapcsolatrendszere lenne. Ami mind a magyar hazai, mind pedig a külföldi 
közönség számára érdekes. De itt viszont tényleg egy elég komoly előkészítés után tényleg 
Bajorországtól Franciaországig, sőt a pápai udvarig az odakerült, Magyarországról 
elszármazott műkincseket, hogyha mondjuk 8-900 év után vissza tudnánk hozni egy ilyen 
gyűjteményes kiállításra, akkor az mindenképpen egy országreprezentációs szerepet is be 
tudna tölteni. És ugye a Magyarok Történeti Múzeumáról pedig már volt szó, és az 
országreprezentációs kiállító térben pedig ősztől a következő év tavaszáig akkor lennének a 
külföldről az úgynevezett utazó kiállításoknak a becsatornázása, illetve olyan tárlatokat is 
tudnánk szervezni, ami alapját képezhetné egy mostani kortárs kiállítási tematikának.  

A pénzügyi fenntartáshoz jelentősen hozzá fog járulni, hogy Budapesten hiány van 
olyan rendezvényterekben, amit nagy nehezen, de sikerült a száz százalékos támogatási 
intenzitásba beleszuszakolni. Itt közvetlenül a brüsszeli támogatásvizsgáló irodától kértünk 
különböző tanácsokat, hogy hogyan lehet ezt megoldani. De itt rendkívül fontos, hogy egy 
pengeélen táncol az egész projekt, csak akkor kaphatunk száz százalékos támogatási 
intenzitást, hogyha nem jövedelemtermelő a projekt. Ezt most oly módon tudtuk, hogy a 
fenntartás is teljesülhessen, úgy tudtuk megoldani, hogy pont annyi jövedelmet termelhet, ez 
évente általában 50 rendezvényt jelent, ennyi lesz ebben az 1600 négyzetméteres 
kiállítótérben, ami pont a nullszaldós működtetést biztosítja, hogyha bármekkora összeggel is 
a nullszaldó fölé megyünk, és ezt évente fogják vizsgálni az ötéves kötelező fenntartási 
időszakban, akkor azt vissza kell fizetni, de ez persze csak a jövedelmet érinti. De mind a 
mélygarázs bevételéből, mind pedig ebből a rendezvényes bevételből, illetve azért lesznek 
olyan attraktív kiállítások, a Szépművészeti Múzeum is példa erre, hogy azért nem lehetetlen 
abszolút egy jól megrendezett kiállítást nyereségesen működtetni, még a különböző méretű 
biztosítási és egyéb díjakon felül is, hogy tulajdonképpen ezek után az ilyen különböző, 
tényleg színtiszta kulturális funkciók, amik jövedelemtermelésre nem feltétlenül képesek, 
ezek mindenképpen tudnak majd működni mindemellett. Azt hiszem, hogy röviden ennyi lett 
volna a kiegészítenivalóm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen kormánybiztos úrnak is az előadást, és 

akkor, Zsolt, meg is adnám a lehetőséget a második napirendi pont kapcsán. (Dr. Zumbok 
Ferenc elhagyja az üléstermet.)  
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Tájékoztató az EU-s támogatási forrást nyert kastélyfejlesztések programjáról, a 
fejlesztések pillanatnyi helyzetéről 

Dr. Virágh Zsolt szóbeli tájékoztatója 

DR. VIRÁGH ZSOLT, a Magyar Kastélyprogram Kht. ügyvezető igazgatója: Azt 
hiszem, hogy eléggé kevés időm maradt, de nagyon röviden foglalnám csak össze, hogy 
tulajdonképpen a 2007-től ’13-ig tartó európai uniós ciklusban az Új Magyarország fejlesztési 
tervhez most az Új Széchenyi-tervnek a pályázatai keretében a magyar műemléki állomány 
egy olyan lehetőséghez jutott hozzá az Európai Unió és a magyar állam társfinanszírozásában 
finanszírozott magas támogatásintenzitású, 80-90 százalékos intenzitású projektek révén, ami 
mindenképpen egy lehetőséget nyújt arra, hogy a műemléki állomány eddig anyagi 
erőforrások híján nem tudott megújulni. Itt viszont számos olyan projektet látunk a lehívott 32 
milliárd forint alapján, ami tulajdonképpen új életre kelt ezen támogatás révén.  

A bizottságnak beküldött anyagban három jellegzetes projektet emeltem ki, de idő 
hiányában most mindegyikről csak egy-egy jellegzetest szeretnék megemlíteni. Az egyik az 
Egri Érseki Palota Látogató Központ, ahol olyan szempontból speciális az épület helyzete, 
hogy a 7000 négyzetméteres épületnek egy 4500 négyzetméteres szárnyát 1950-ben 
államosították és ott egy borászati cég, az Egervin működött. Ezt kapta vissza az érsekség, és 
tulajdonképpen ezzel a 85 százalékos támogatásintenzitású pályázattal Ternyák Csaba érsek 
úr döntése alapján itt Egerben lesz Kelet-Közép-Európa egyetlen olyan főpapi palotája, 
amelynek az egyik szárnya, ami folyamatosan működött az elmúlt ötven évben is, 
napjainkban is az eredeti funkcióját tölti be, itt az egyházmegyei hivatalok vannak, 
ugyanakkor a legrégebbi, legértékesebb középső szárnya teljesen megnyílik a látogató 
közönség előtt, és egy komplex, sokrétű turisztikai szolgáltatást nyújt majd. Itt külön 
szeretném kihangsúlyozni, hogy amíg Londonban minden mellékutcában, minden kalapos 
bolt fölött ott az alapítás dátuma legalábbis 1800-zal kezdődik, Magyarországon az ismert 
történeti okok miatt ezeket teljesen derékba törték, és pont az ilyen helyszínek, mint az Egri 
Főegyházmegye, amit Szent István király 1004-ben alapított, talán ezek a helyszínek tudják 
azt a történelmi kontinuitást még ma is reprezentálni, ami nem szakadt meg. Azon kevés 
szegmens az országban, amit nem vágtak 1948-50-ben teljesen keresztbe.  

Szintén ismert tény, hogy Magyarországon összesen nyolc olyan kastély és palota 
maradt, amelynek az eredeti történeti bútorzata megvan, 99,95 százalékát kifosztották 
ezeknek az épületeknek. Az egyik pont az Egri Érseki Palota, ily módon itt nem 
bútormásolatokkal, bútorkópiákkal, hanem az eredeti helyszínen megmaradt bútorzattal 
tudunk eredeti közösségi tereket berendezni vagy akár egy főpapi apartmant, ami 
dolgozószobából, fogadószobából, könyvtárból áll.  

Az Zirci Cisztercita Apátságnál szintén egy hasonló analógiát tudnék vonni. Itt egy 
államosított ingatlant kaptak vissza meglehetősen lepusztult állapotban a ciszterci szerzetesek, 
és lévén, hogy a Bakony közepén egy turisztikailag meglehetősen frekventált helyszínen 
található, itt meglehetősen könnyű volt egy olyan látogatási útvonalat kialakítani a palotában, 
ami egy látogatóközponttal indul, imázsfilm, utána a küldött anyagban láthatók a különböző 
látványtervek, hogy milyen típusú, abszolút XXI. századi installációkban gondolkodunk, tehát 
egy egyházvezetői gyűjtemény sem mutatható ma már be úgy, hogy 30 miseruhát egy vitrinbe 
behelyezünk és semmilyen információt nem nyújtunk mellé. A kevesebb néha többet mond 
elve alapján a teljesen sötét kiállításban hangokkal, fényekkel moderálva egy teljesen más 
élményt tud majd nyújtani ez a kiállítás. De lesz itt például az apátság tetején a műemlék 
könyvtár, illetve annak a tetején egy olyan kilátó, ahonnan a Bakony nagyon jól belátható. Az 
Iparművészeti Múzeumból vissza tud kerülni az 1950-ben Csepel teherautókon elszállított 
gobelin, illetve műtárgyaknak a jelentős része, és tulajdonképpen rendkívül fontos cél, hogy a 
Ciszterci Apátság a XXI. század embere számára mint egy nyugalom szigete legyen, tehát a 
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látogató mind vizuálisan, mind az atmoszféra szempontjából egy olyan világba érkezzen, 
amely eltér a mindennapokban, hétköznapokban megszokottól, és tulajdonképpen a kulturális 
pihenést ezáltal is szolgálja. Ezáltal teremthető meg az a hozzáadott érték, ami miatt ide 
visszatérő látogatók is érkeznek majd. 

Az utolsó jellegzetes példánk az egervári Nádasdy-Széchenyi Várkastély, amelyre 
összesen 491 millió forintot sikerült elnyerni a nyugat-dunántúli operatív programból. Sok 
szempontból unikális ez a várkastély a mai Magyarország területén. Ugye összesen 31 
várkastély volt a történelmi Magyarországon, ami ezt a jellegzetes olasz saroktornyos típust 
testesítette meg. Napjainkban ez az egy, ami Magyarország területén maradt. Egyébként a 
Nádasdy-család volt a tulajdonosa, amelynek a tagjai olaszországi páduai és bolognai 
egyetemeken tanultak, ily módon viszonylag könnyen bebizonyítható az, hogy hogyan is 
kerültek ide a tervek. 1288-ból származik egyébként erről a várkastélyról az első említés, és 
1569-ben kapta ma is látható formáját. A dátumot szerencsére az elpusztult levéltári források 
ellenére is tudjuk, ugyanis egy kőbe vésett címeren ma is látható. Tulajdonképpen itt egyetlen 
egy elemből, mégpedig a késő reneszánsz tematikából bontjuk ki az egész várkastély 
bemutatását, kezdve attól, hogy a késő reneszánsz terem berendezése konstrukcióját fogjuk 
tudni bemutatni, reneszánsz játszóházi tematika lesz a múzeumpedagógiai foglalkoztatóban, 
sőt a büfében sikerült négy reneszánsz süteményreceptet előásni, ami el is készült, kettő 
ehetetlen belőle, két sütemény viszont nagyon finom. Tehát az utóbbi kettőt lehet majd az 
eredeti kézműves módszerek alapján megkóstolni a büfében. Rendkívül fontos, hogy ez a 
mindennapi élet egy vision guide-os, audio guide-os vezetésen kerül bemutatásra, ahol a 
pincében elmondják, hogy a gróf hogy tárolta a borait, hogyan hozták be dézsmában. A 
grófnő szobájában elmondják, hogy a brüsszeli csipkét hogyan szállították, hány ökör árát 
kellett érte adni, gyakorlatilag levéltári forrásokon alapuló, de dramaturgia által 
élményturisztikai módszerekkel átformált információkat kap a látogató, aki tényleg a pincétől 
a padlásig az épületet bejárva minden helyiségnél adekvát információkat kap arról, hogy 
milyen volt az eredeti funkciója. Tulajdonképpen tényleg egy háromdimenziós képet tud arról 
alkotni, hogy milyen is volt abban a korban az élet a mostani modern technikai vívmányok 
nélkül. Külön adottság, hogy 1971 óta működik Magyarország legrégebbi nyári színháza itt, 
az Egervári Várkastélyban, és így, hogy a Várkastély viszonylag közel van a balatoni küldő 
területekhez, sajnos Zalaegerszeg önálló turisztikai desztinációként nagyon nehezen 
értelmezhető, de Hévízhez, Keszthelyhez, Kehidakustányhoz, tehát tulajdonképpen már 
megvalósult fejlesztésekhez közel van a Várkastély. Teljesen egyértelmű, hogy olyan 
marketingtevékenységet kell folytatniuk, hogy az itt pihenőknek előre egy egynapos 
programot kínálva, de mindenképpen kihagyhatatlan program legyen ez a Várkastély. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő urak? (Nincs jelentkező.) Akkor megköszönjük 

az előadóknak. Úgy gondolom, hogy folytatni fogjuk a műemlékekkel, illetve a falusi 
turizmussal foglalkozó albizottsági üléseinknek a sorát. Itt tájékoztatom a képviselő urakat 
többek között arról, hogy meghívás érkezett Erdélyből, hogy ott szeretnének minket vendégül 
látni a falusi vendéglátó szövetség ottani tagjai, majd egyeztetünk egy időpontot, és 
megpróbálunk eleget tenni a megtisztelő megoldásnak. Az előadóknak köszönöm a részvételt, 
további szép napot mindenkinek. A bizottsági ülésünket bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 54 perc) 

 

Kovács Ferenc  
 az albizottság elnöke 
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Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


