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kormányhatározat alapján mintegy 5,5 milliárd 
forintból (5,553 milliárd) felújítják a hagyomá-
nyok háza otthonát, a Budai Vigadót.

A hagyományok házának, a magyar állami 
népi együttesnek, valamint a magyar művelő-
dési intézet és képzőművészeti lektorátusnak 
is otthont adó műemlék-védettségű épület re-
konstrukciójára idén mintegy 299 millió forin-
tot biztosítanak a központi költségvetésben, 
jövőre megközelítőleg 2,5 milliárd forintot, 
2017-ben 1,7 milliárdot, 2018-ban pedig több 

mint 1 milliárd forintot – derült ki a magyar 
közlönyből.

A kallina mór és árkay Aladár tervezte, 
1900-ban átadott, eklektikus stílusú épület-
nek a külső rekonstrukciója 2006–2007-ben 
készült el, jelentősebb belsőépítészeti munká-
latokat legutóbb a hetvenes években végeztek 
el az épületben – mára mind műszakilag, mind 
esztétikailag alapos belsőépítészeti rekonstruk-
cióra szorul a vízivárosi palota, amelyet 2011 
augusztusában nyilvánítottak műemlékké.
http://mno.hu/grund/megujul-a-hagyomanyok- 

haza-otthona-1291775

A kormányzat elfogadta az előterjesztést: mint-
egy 14,5 milliárd forint értékben 2017 nyarára 
megépülhet a kőbányai úti eiffel-csarnok. 
A  máV egykori járműjavítójában olyan bázist 
építenek, amelyben helyet kapnak többek kö-
zött műhelyek, operastúdió, próbaszínpadok 
és rekreációs tér is, a díszlet- és jelmezraktárak 
mellett – ismertette a részleteket ókovács szil-
veszter, a dalszínház igazgatója.

korábban egy interjúban azt nyilatkozta óko-
vács, hogy „a jelenlegi tervtanulmány szerint az 
eiffel műhelybázis nettó nyolcmilliárd forintból 
már megvalósulhat, de az operaház is elvisz majd 
minimum ugyanennyit. A már említett kisebb, de 
szintén elmaradhatatlan beruházásokkal együtt 
a nettó 20 milliárdos összeg tűnik ma reálisnak”. 
A nyolcmilliárdból mostanra 14,5 milliárd lett.

A magyar állami operaház és az erkel szín-
ház műhelyháza és próbacentruma összességé-
ben 14 milliárd 425 millió forintos állami támo-
gatást kap a munkálatokra. Az idén 1  milliárd 
841,5 millió forintot, a maradék több mint 12,5 
milliárdot 2016-ban és 2017-ben biztosítják a 
költségvetésből – mondta hoppál péter kultú-

ráért felelős államtitkár a beruházásról tartott 
sajtótájékoztatón.

A kormányzati támogatásban a „továbblépés 
költsége” is benne van, és bíznak abban, hogy a 
több mint 300 millió forintos, az Andrássy úti 
épület felújításának terveit célzó költség már 
előremutat, és 2017 nyara után a tervek szerint 
lehetőség nyílik ennek az épületnek a rendbeté-
telére is – tette hozzá az államtitkár.

Az eiffel műhelyháznak keresztelt 22 ezer 
négyzetméteres épület valamennyi, most szét-
szórt raktárt és műhelyt egyesíti majd, sőt, lesz 
ott méretarányos próbaszínpad is, mert jelenleg 
nincs hol próbálni, és látogatóközpont is, ahol 
sort kerítenek a kihalófélben lévő színházi szak-
mák oktatására és szemléltetésére.
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Újabb milliárdokat kap az Operaház


