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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Orbán Viktor, miniszterelnök 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Miért ázik be a felújított Szépművészeti Múzeum 
Román Csarnoka?" 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Az index.hu portálon megjelent „Kiderült, hogy műtárgyakat is víz ért a Szépművészetiben„ cikk a
Szépművészeti Múzeum Román Csarnokában történt beázásról értekezik:

„Az olvasónktól érkezett levél azt állította, hogy nemcsak az egyébként üres csarnokban, hanem a
kiállításokban  és  a  műtárgyraktárakban  is  "áll  a  víz".  A  múzeum  kommunikációs  osztálya
kérdésünkre  azt  mondta,  a  kiállítóterekben nem, de  az  egyik  műtárgyraktárban valóban történt
beázás, mégpedig abban, amely a Román Csarnok alatt helyezkedik el. Ezt a földalatti raktárat a
legutóbbi felújítás során építették. 

"A  beázás  egy  műtárgyraktárt  is  érintett,  ott  néhány  műtárgy  kis  mértékben  megsérült,  ezek
restaurálással helyreállíthatóak. A vasárnapi nagy felhőszakadást követő további esőzések során az
intézmény már nem tapasztalt beázást" – tájékoztattak.

Kérdés, hogy mindez hogyan történhetett meg azután, hogy a 2018-ban véget ért rekonstrukciónak
része volt a Román Csarnok fölötti tetőszerkezeti rész felújítása is, pont azért, hogy a freskókkal
gazdagon díszített tér (és az alatta kialakított új műtárgyraktár) biztonsága garantált legyen. Baán
László főigazgató vizsgálatot indít annak kiderítésére, hogy a hibát ki követte el.

A  múzeum  vezetése  szerint  elfogadhatatlan,  hogy  a  nemrég  felújított  épület  beázzon,  ezért
legjelentősebb  hazai  építésügyi  minőségellenőrzési  szervezet,  az  Építésügyi  Minőségellenőrző
Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ÉMI) bevonásával vizsgálatot indít annak
kiderítésére, hogy mi okozhatta az épület beázását – nyilatkozta az intézmény.”
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