
 
 

Tisztelt Civil Konzultációs Tanács! 

Köszönöm kérdésüket. Jó látni, hogy folyamatosan nyomon követik a Nagytétényi Kastély sorsát! 

Rövid válaszom a kérdésre: tiltakozom az ellen, hogy már megint egyeztetések nélkül, mögöttes 

lobbiérdekek vagy személyes preferenciák mentén kívánja osztogatni a kultúráért felelős miniszter a 

hazai műkincseket és mindent meg fogok tenni a Nagytétényi Kastélymúzeum bútortörténeti 

gyűjteményének megőrzéséért, valamint az esedékes felújítások és átépítések finanszírozási 

forrásainak megszerzéséért.  

De azt hiszem, ebben a válaszban semmi különös nincsen, ez természetes. Könnyű ezt leírni, a papír 

mindent elbír. Ezért kicsit hosszabban is kifejtem, hogy mit gondolok ezekről a kérdésekről, 

képviselőként milyen aprómunkára van szükség a kormányváltás után. 

A Fidesz kultúrpolitikájának emblematikus arcai a Kerényi Imrék, Fekete Györgyök. L. Simon László 

ugyan már nem kulturális államtitkár, de kormánybiztosként feladatai közé tartozik a fertődi 

Esterházy-kastély rekonstrukciójával kapcsolatos állami feladatok koordinálása. Baán Lászlót, a 

Szépművészeti Múzeum igazgatóját pedig onnan ismerhetjük, hogy a múzeumából látható Városliget 

beépítését gőzerővel koordinálja. Persze „nincsen könnyű helyzetben”, hiszen ki kell költöztetnie a 

Várból a Magyar Nemzeti Galériát, hogy odaköltözhessen a köztársasági elnök. Orbán Viktor így végül 

megkaphatná a Sándor-palotát. Ezek az országos folyamatok, az Esterházy kincstár tervezett 

einstandja vezettek el az Iparművészeti Múzeum igazgatójának 2014. januári lemondásáig. Az 

Iparművészetitől azonban nemcsak a legfontosabb gyűjteményét veszik el, hiszen a rendkívül rossz 

állapotban lévő főépület és a Nagytétényi Kastélymúzeum bővítése is el lett odázva. A 2014-es 

költségvetésben 0 forintot szánnak rá, míg pl. a legújabb hírek szerint a 150 mrd-os Múzeum-ligetre 

immáron hazai forrásból 150 milliárd is jutna, ennek körülbelül a fele öt múzeum építésére. A Magyar 

Művészeti Akadémiára pedig 4,5 milliárd jut, 2 milliárddal több, mint tavaly. 

A felújítások engedélyezési tervei elkészültek, a kastély projektre pedig azért is szükség van, hogy a 

Lechner-épület felújítása alatt tudják hol tárolni a gyűjteményeket. Emlékezzünk vissza, milyen 

hosszan ecsetelte akár egy évvel ezelőtt Németh Zoltán országgyűlési képviselő a felújításról szóló 

terveket! Most azonban teljes a csend. 

Ráadásul az európai szintű (sajnos még nem hírű) bútortörténeti gyűjtemény egysége is veszélyben 

van: egyes darabok Fertődre, mások a keszthelyi Festetics-kastélyba kerülhetnének. 

A kormányváltást követően a következőket tartom fontosnak a Nagytétényi Kastély kapcsán: 

a) Először is biztosítani kell, hogy a kastély megőrizhesse a gyűjteményét, hogy senki se 

mazsolázhasson valós szakmai egyeztetés nélkül az egyes műtárgyak közül. A kastély 

gyűjteménye egységet képez, ha abból egyes darabokat kiemelnek, értelmét veszti az európai 

szintű bútortörténeti kiállítás. Az itt kialakítandó bútormásoló műhely ugyanakkor lehetővé teszi, 

hogy olyan bútorok készüljenek, amik alkalmasak más kastélyok berendezésére is. A 

parlamentben is felszólaltunk az ellen, hogy a miniszter egyszemélyben dönthessen arról, hogy 

melyik műkincs hova kerül:  

http://index.hu/kultur/2013/10/07/a_szakma_retteg_hogy_kirabolhatjak_a_muzeumokat/.   



 
 

b) A Nagytétényi Kastélyra kiemelt figyelmet kell szentelni az Iparművészeti Múzeum keretein belül. 

Fontosnak tartom a kastély és a gyűjtemény népszerűsítését annak érdekében, hogy minél 

többen tudják, milyen értékes kiállítás van itt. Megfelelő működés azonban csak nyugodt 

környezetben képzelhető el, amikor a politika nem rángatja kényére-kedvére az intézményt. A 

kastély Nagytétény egyik legfontosabb kitörési pontja, meg kell teremteni a településrészen 

illetékes szervek rendszeres együttműködésének hatékony fórumát. Például a kastélypark 

fenntartásáért felelős főváros, a kerületi önkormányzat, a helyi vállalkozások, továbbá civilek, 

országos és fővárosi turisztikai szervek között. A MÁV-ról se feledkezzünk el: hogyan lehetséges 

az, hogy még azt sem tudta elintézni a kerületi önkormányzat, hogy a Kastélypark megállót a 

kastély felől is meg lehessen közelíteni? 

c) Biztosítani kell az Iparművészeti Múzeum működésének költségeit, a Nagytétényi Múzeumban 

dolgozók bérének finanszírozását! Jelenleg a létszámhiány is gátja a fejlődésnek. Az országos 

múzeumok szerepéről, a gyűjtemények elhelyezéséről pedig a szakmát bevonva kell párbeszédet 

folytatni! 

d) Újra meg kell vizsgálni az EU-társfinanszírozás lehetőségét a kastély bővítése érdekében! Van egy 

előkészített 17 milliárdos projekt, ebből nagyságrendileg 1,5 milliárdot szánnak a nagytétényi 

kastélyban kialakítandó bútorrestauráló és bútormásoló műhelyre, bútorraktárra és új 

kiállítótérre. A jelenlegi információk alapján ennek finanszírozására egyrészt a Gazdaságfejlesztési 

és Innovációs Operatív Programból (GINOP) lesz lehetőség, hiszen itt szerepel célként a közép-

magyarországi régió kulturális örökségének védelme és hasznosítása. Másik lehetőség a 

Versenyképes Közép-Magyarország operatív program (VEKOP), itt azonban elsősorban regionális 

és helyi vonzerővel bíró fejlesztések szerepelnek, illetve szoros értelemben vett 

gazdaságfejlesztési tevékenységek, amik inkább a nagytétényi kastély bútorrestauráció központja 

esetében képzelhetők el. Célszerű a projektet egyben tartani és a GINOP-ból finanszírozni, de 

amennyiben ez nem lehetséges, felmerülhet az is, hogy a nagytétényi projektet a VEKOP-ból, míg 

a főépületet hazai forrásból finanszírozzuk. Népszerűsíteni kell a múzeumot és a projektet, fel 

kell hívni a figyelmet a fontosságára.  

Elsősorban ezeket a célkitűzéseket tartom a legfontosabbnak a kastélyunk megmaradása érdekében. 

Megválasztásomat követően egyeztetéseket kezdeményezek arról, hogy még milyen egyéb 

lehetőségek merülnek fel. 

Munkájukhoz további kitartást kívánok a még egy hónapig tartó, a civil társadalmat és a szakmai 

érdekegyeztetéseket teljesen negligáló kormányzati működés alatt. 

Budapest, 2014. március 11. 
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