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Budapest 18. számú országgyűlési választókerület egyéni 
képviselőjelöltjeinek! 

 

Tisztelt Országgyűlési Képviselőjelölt Asszony/Úr! 

 

A XXII. kerület egyik legértékesebb műemléke, Nagytéténynek pedig legnagyobb idegenforgalmi 
vonzereje a Száraz-Rudnyánszky kastély, közismert mai nevén, a Nagytétényi Kastélymúzeum. A XVIII. 
század közepének egyik legkiemelkedőbb barokk építészeti alkotásában páratlan, Európában 
egyedülálló, a XV. századtól a XIX. század második feléig a hazai és európai bútorművesség remekeit 
felvonultató állandó bútortörténeti kiállítás található. A kastély évekkel ezelőtt kiürített és azóta is 
felújításra váró épületszárnyában – az idő közben elkészült szakmai programnak megfelelően – kapna 
helyet a még hiányzó, mintegy évszázadnyi bútortörténeti anyag, valamint egyéb szakmai részlegek, 
így többek között egy restaurátor- és másolatkészítő műhely, oktatóbázis is. 

Sajnálattal értesültünk arról, hogy az évek óta esedékes rekonstrukciós munkálatok ebben az 
esztendőben sem indulnak meg. Nincs határozott, felelős ígéret arra sem, hogy belátható időn belül 
ezen a területen bármi érdemi változás történik. Ugyanakkor mélységes megdöbbenéssel értesültünk 
arról, hogy – a múzeumokat, illetve közgyűjteményeket érintő új jogszabályok alapján –, az itt 
kiállított bútortörténeti anyag egysége is veszélybe került. A kapott intézményi tájékoztatás szerint, 
már felmérések történtek a más közgyűjteményekbe való átcsoportosításra figyelembe vehető 
értékeinkről. 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület társult civil szervezeteinek közösségét képviselő Civil 
Konzultációs Tanács tagjai kiállnak a Nagytétényi Kastélymúzeum építészeti értékeinek megóvása, az 
évek óta esedékes rekonstrukciós munkálatok mielőbbi megkezdése és a múzeumban elhelyezett 
műtárgyak helyben tartása, a kiállítás egységének megőrzése mellett! 

Felszólítjuk a Budapest 18. számú választókerületének valamennyi – a 2014. évi országgyűlési 
képviselő választáson induló – jelöltjét, nyilatkozzon a választásig arról, hogy az egyéni képviselői 
programjában a Nagytétényi Kastélymúzeum ügyét milyen formában szerepelteti, illetve 
megválasztása esetén, mit tesz az esedékes rekonstrukciós program megvalósítása és az itt 
elhelyezett műtárgyak egységének védelme érdekében! 

 

Budafok-Tétény, 2014. február 24. 

 

A Kerületi Civil Konzultációs Tanács tagjai: 

Bartos Mihály, Budapesti Városvédő Egyesület, Promontor-Tétény munkacsoport 

Bogó Ágnes Nagytétényi Ember és Érdekvédő Környezetvédelmi Egyesület 

Kolláthné Hollósy Rita, Budatétényi Polgári Kör 

Mészáros Péter, Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület 

Schütt Margit, Promontorium Polgári Casino 

Szántó Tamás, Rózsavölgy Egyesület 

Witt János, Mesteriparosok, Vállalkozók, Kereskedők Egyletének Budafok-Tétényi Szervezete 
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Szigeti Zoltán, Budafoki Péter-Pál utca és Környéke Polgári Kör, 

Danyilakisz Katalin, Reneszánsz Hölgyek Társasága Egyesület 

Schmidtné Érsek Éva, Magyar Nők Szövetsége XXII. Kerületi Tagszervezete 

Czomba Ferenc, Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége XXII. Kerületi Tagszervezete 

További civil szervezetek részéről: 

Babits László, Bartók Lakótelepi és Tétényi Közösségi Televíziós Kulturális Egyesület 

 


