országgyűlési képviselő

Szóbeli választ igénylő kérdés
Országgy űlés Hivatal a
Kövér László ,
az Országgyűlés elnöke részér e
Helyben

Irományszám :
Érke itt: 2018 JúN Z 7.
Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgy űlésről szóló 2012 . évi
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján szóbeli választ igényl ő kérdést kíváno k
benyújtani

Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz
„Mi lesz veled Máré vára?” címmel .

Tisztelt Miniszterelnök Úr !
A Kormány tagjainak hatályos feladat- és hatásköre értelmében fordulok Önhöz
kérdésemmel.

a

Az utóbbi években a kulturális örökség meg őrzésére és az idegenforgalom fellendítésére
született a kormányhatározat a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogra m
felülvizsgálatáról, valamint a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 . Ezek
végrehajtásához jelentős EU és hazai fejlesztési források is társultak.
Fontos volna, hogy a Kormány az Országgyűlés előtt számoljon be kulturális örökségünk és a
jórészt a nemzeti vagyoni körbe tartozó értékeink (kastélyok, várak, hozzájuk tartoz ó
földterületek és parkok) védelméről, tulajdonviszonyai 2010 óta bekövetkezett változásáról, a
lezárult és folyamatban lév ő pályázatokról . Különösen, mert a korábban önálló, színvonalasa n
dolgozó mű emlékvédelmi szakterület intézményrendszerét lefokozták, feldarabolták, am i
aggályossá teszi a szakmai kompetencia és hatáskör alakulását éppúgy, mint a források helye s
felhasználását és a szükséges helyreállítási munkálatok elvégzését .
A hazai várak tekintetében is sok a teend ő, nem könnyű a prioritásokat meghatározni. Az
azonban érthetetlen, ami a nagy történelmi múlttal rendelkező magyaregregyi várral történik .
Évek óta zárva tartják, miközben a térség kiemelked ő attrakciót jelent ő, turisztikai célr a
kiépített, kiállítással gazdagított vára .

A többéves levelezés során a nemzeti vagyonkezel ő nem adott érdemi választ a bezárásra.
Pedig Máré vára köré számos helyi térségi vállalkozás épült (Zöld út, strand, panziók, falus i
vendéglátóhelyek, éttermek), amelyek fontosak volnának a vidék fejl ődése, foglalkoztatás a
miatt.
Miniszterelnök Úr !
Mi a magyarázat az MNV ZRt . Máré vári gyakorlatára és milyen intézkedés várható a
probléma megszüntetésére ?
Mikor ad a Kormány érdemi tájékoztatást ad az Országgy űlésnek a kastély- és várprogram
végrehajtásáról?

Válaszát el őre is köszönöm !

Budapest, 2018 . június 27 .
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