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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: Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető 
miniszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Megóvja-e a kormány épített örökségünket?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Hazánk rendkívül gazdag épített örökséggel bír,  a mi feladatunk pedig az, hogy ezeket a lehető
legkorhűbben  megőrizzük  az  utókor  számára.  A vidéki  Magyarországon  számos  kastély,  kúria
található,  amelyeket  egykor  többnyire  nemesi  családok  építtettek,  mára  azonban  legtöbbjük
romosan, kihasználatlanul lassan az enyészeté lesz. Különösen igaz ez a kisebb településekre, ahol
az  önkormányzatoknak  nincsen  erejük  ezek  felújítására;  befektetőt,  aki  felújítaná  és  megfelelő
módon hasznosítaná az épületet, pedig nem találnak. Ahol esetleg a helyi önkormányzat mégis talál
vevőt, ott gyakorlatilag fillérekért kénytelen eladni a sokszor gazdag múltra visszatekintő épületet.
Vas megyében is számos ilyen épített örökséggel rendelkező település van, például Ostffyasszonyfa,
ahol több kastély, kúria is található, többségük sajnos rendkívül rossz állapotban.

Bár  2016-ban elindult  a  Nemzeti  Kastélyprogram, melynek keretében az ígéretek  szerint  ez  év
végéig több kastély is  megújul,  a kisebb,  de történelmileg nem kevésbé fontos  épületekre nem
irányul  figyelem. Pedig a helyi  önkormányzatok és települések sok esetben hasznosítani tudnák
ezeket  a  kastélyokat,  kúriákat,  akár  múzeumként,  helytörténeti  kiállítások helyszíneként,  akár  a
falusi turizmust segítő szálláshelyként és még sok más célra.

A falvak népességmegtartó és népességvonzó erejének növelése érdekében fontos, hogy ezek az
épületek  a  helyi  közösség  tulajdonában  maradva  szolgálhassák  a  helyben  élők  érdekeit  és
boldogulását.

Tisztelt Miniszter Úr!

Tervez-e a minisztérium, illetve a kormány olyan programot indítani, amely kifejezetten a kisebb



településeken található kastélyok, kúriák felújítását célozza? 

Számíthatnak-e az önkormányzatok a kormány segítségére épített örökségük védelme érdekében? 

Várom megtisztelő válaszát!
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