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Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke 
1357 Budapest, Pf. 6. 
 
Tisztelt Miniszterelnök Úr! 
 
   Hazánk egyik büszkesége, a gyönyörű Magyar Állami Operaház öt év alatt lett felújítva. Az 
átadási eljárás során az Operaház műszaki apparátusa mintegy 1600 pontból álló hibalistát 
állított össze, amelyet a kivitelezők részére át is adtak. 
 
   Sajnos, az azóta eltelt majd’ egy év alatt a feltárt hibák töredéke került kijavításra. Az 
Operaház vezetése - elmondásuk alapján - hiába keresi rendre a generálkivitelezőt, az elhárítja 
magától a felelősséget azzal, hogy az Operaház közvetlenül, az adott hibákat ejtő 
kivitelezőknél/alvállalkozóknál reklamáljon. A MÁO a panaszkodáson túl nem tud mit tenni, 
mivel a garanciális javításokra a felújítás költségvetéséből semmi nem lett visszatartva, az 
teljes egészében kifizetésre került. 
 
   Ezügyben a generálkivitelező Városliget Zrt.-t több ízben is megkerestük, ám ők válaszukban 
az Operaház feladatául jelölték meg a garancia érvényesítését. 
 
   Álláspontunk szerint az ügy holtpontra jutott, és az 55 milliárd forintból felújított Magyar 
Állami Operaház épülete számos műszaki és esztétikai hibával kénytelen estéről-estére 
szolgálni a közönséget. 
 
   Ezért szakszervezetünk tisztelettel kéri Önt, hogy járjon közbe annak érdekében, hogy a 
garanciális munkálatok rövid időn belül, és megfelelő színvonalon elvégzésre kerüljenek. 
 
Intézkedését előre is köszönöm, és Boldog Új Esztendőt Kívánok! 
 
Budapest, 2022. január 10. 
 
Üdvözlettel: 
 
 
 
       Bárány Balázs Péter 
                   elnök 
 
 
 
melléklet: a garanciális problémák tárgyában folytatott levelezés 
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