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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló 10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  2.  melléklet  45.
pontjában  foglaltak  megvalósulása  érdekében  mellékelten  megküldöm  Bana  Tibor (független)
országgyűlési  képviselő  "Megóvja-e  a  kormány  épített  örökségünket?" című,  K/12047.  számú
írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 2020. augusztus 24.

Tisztelettel:

Orbán Balázs



Címzett: Bana Tibor (független)
Benyújtó: Dr. Orbán Balázs, Miniszterelnökség államtitkára 

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ában foglaltak szerint a Gulyás Gergely
miniszterhez benyújtott,  Bana Tibor (független) országgyűlési képviselő  "Megóvja-e a kormány
épített örökségünket?" című, K/12047. számú írásbeli kérdésére – a miniszter megbízásából – az
alábbi választ adom.

Magyarország  Kormánya  az  elmúlt  évekhez  hasonlóan  a  jövőben  is  kiemelt  figyelmet  kíván
fordítani  kulturális  értékeink,  azon  belül  is  épített  örökségünk  megóvására.  A Kormány ennek
érdekében  több,  egymással  párhuzamosan  futó  programot  is  indított,  illetve  társasági
adókedvezményt is biztosít a műemlék épületek felújításához.

Kérdésére  hivatkozással  tájékoztatom,  hogy a Kormány örökségvédelmi  missziójának részeként
hamarosan  folytatódik  a  nemzeti  kulturális  örökség  részét  képező  magyar  várak  és  kastélyok
felújítása:  indul  a  Nemzeti  Kastélyprogram és  Nemzeti  Várprogram második  üteme,  amelyben
újabb több tucat, tartósan állami tulajdonban lévő épület újul meg.

A Teleki László Alapítvány által koordinált, a népi műemlékek és a műemléki értéket képviselő
vidéki  épített  örökség  megóvása,  megőrzése,  fenntartása  érdekében  létrehozott  Népi  Építészeti
Program keretén belül tájházak, magánszemélyek, civil szervezetek, önkormányzatok és egyházak
igényelhetnek támogatást.

Szintén  nem  lehet  elégszer  hangsúlyozni  a  Modern  Városok  Program  mellett  a  Magyar  Falu
Program (a  továbbiakban:  MFP)  súlyát  és  erejét,  ha  a  vidéki  épített  környezet  védelméről  és
fenntartásáról van szó. Az MFP szolgáltatásfejlesztés és infrastrukturális pillérének kiemelt feladata
az  épített  –  sokszor  védettség  alatt  álló  –  falusi  környezet  védelme,  amely  a  meglévő
– önkormányzati vagy egyházi tulajdonú – épületek, közösségi terek fejlesztését jelenti. Az MFP
„Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása” elnevezésű pályázati kiírásának célja pedig
az  elhagyott  vidéki  ingatlanok  megvásárlásának  ösztönzése  és  azok  közcélú  ingatlanná  való
átalakítása.

Magyarország  Kormánya  felismerte,  hogy  nemzeti  örökségünket  és  a  vidék  értékeit  meg  kell
őriznünk, hogy méltó módon adhassuk át az utókornak, ehhez pedig számos programot indítottunk
útjára. Mi hisszük, hogy a hagyomány nem a hamu őrzését, hanem a láng továbbadását jelenti.

Budapest, 2020. augusztus 24.

Tisztelettel:

Orbán Balázs
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