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Elvesztett örökség? 
 
A Levegő Munkacsoport néhány javaslata az épített örökség védelmére 
 

• A rendszerváltás óta szorgalmazzuk, hogy készüljön az önkormányzatoknál hi-
teles leltár a közvagyonról, egyebek mellett az épített környezetről, amelybe 
a növényzet, a látkép, sőt a használat módja, a funkciók és a szokások is bele-
tartoznak. A vagyonfelélés megállítása érdekében a képviselők minden ciklus 
végén számoljanak el a rájuk bízott vagyonnal. 

 
• Az épületek a növényzettel együtt alkotnak harmonikus, jól funkcionáló egysé-

get. Parkolóhelyek, gépkocsi-tárolók kialakításáról kimerítően gondoskodik az 
Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK). Javaslatunk 
szerint ahány parkolóhelyet írnak elő lakásoknál, irodáknál, kereskedelmi és 
egyéb létesítményeknél ugyanannyiszor 7 négyzetméter új zöldterület (ját-
szótér, pihenőpark) kialakításáról is gondoskodni kelljen az építtetőnek 500 m-
es körzetben. Ez egy átlátható jogszabály lenne, amely alól az önkormányzatok 
nem tudnának helyi rendeletekkel kibújni. 

 
• A településrendezési szerződés szabályait pontosabban kellene megha-

tározni. Jelenleg ez alku tárgya, holott a beruházás okozta társadalmi költsé-
geket és károkat lenne hivatott ellentételezni. Nem engedhető meg, hogy az 
önkormányzat „zsarolja” a beruházót, olyan projekteket végeztessen el vele, 
amelyekre szüksége lenne ugyan a településnek, de nincs rá helyi forrás. 
Ugyanakkor az sem elfogadható, hogy például a beruházási költség 10 százalé-
kában korlátozzák a köznek elvégzendő feladatot, mert lehet, hogy az objektum 
ennél nagyobb károkat okoz, illetve a hátrányos hatása a településen kívülre is 
kiterjed.   

 
• A műemléki környezet vonzza az idegenforgalmat, felértékeli az ingatlanokat. 

Ugyanakkor a műemlék tulajdonosának a felújítás komoly többletterheket je-
lent, ezért a jelenlegi helyzetben inkább a bontásban, az új, az eredetinél na-
gyobb épület építésében érdekelt. A feszültséget a felújítás vissza nem térí-
tendő támogatásával, és a „bulldózeres fejlesztés” társadalmi kárainak 
meghatározásával és megfizettetésével lehetne feloldani. Ösztönző mérté-
kű örökségvédelmi alapot kellene létrehozni a közérdek hathatós érvényesítésé-
re. Ma mindössze évi 300 millió forintos keret áll a műemléki felújítások támo-
gatására.  
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Még ma sincs biztonságban a Világörökség pufferzónájában álló, 150 
éves Nagydiófa utca 8. számú épület 
 
A szakzsargon „ágazati jogsértésnek” nevezi azt az állapotot, amikor egy beruházás 
terve megfelel a helyi előírásoknak, országos rendeleteknek, ugyanakkor súlyosan 
sérti az ott élők tiszta környezethez, vagyonuk biztonságához fűződő alkotmányos jo-
gait. Sajnos a jelenlegi közigazgatási gyakorlatban általában az új beruházásoknak 
adnak zöld utat a hatóságok. A helyben élők számára csak a bírósági per marad jog-
orvoslati lehetőségként. Ez a jogi aszimmetria tarthatatlan. A beruházóknak általában 
megvannak az eszközei az érdekvédelemre. A közigazgatás feladata lenne a közérdek 
védelme. Az önkormányzat területén a választók, a környéken élők és a hely tárgyi-
kulturális értékeit magukénak érző állampolgárok érdekeit kellene a képviselőtestület-
nek messzemenőkig képviselni. Egyáltalán nem mellékes az sem, hogy ezen utóbbi 
érdek, a városrész hosszútávú gazdasági-idegenforgalomi érdekeivel is egybeesik. 
Az erzsébetvárosi Nagydiófa utca 8. szám alatti százötven éves épület iskolapéldája a 
közigazgatás területén folyó huzavonának, a közérdek hiányos védelmének.  
A főváros képviselőtestületének október végi ülésén lekerült a napirendről az épület 
tárgyalása. Reméljük, hogy a novemberi testületi ülésen a fővárosi védettséget a kép-
viselők megerősítik, és ezzel elhárul a bontás veszélye. 
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A Levegő Munkacsoport levele a Fővárosi Közgyűlés tagjaihoz 
 
 
A Fővárosi Közgyűlés részére Budapest, 2008. október 28. 
 
Tisztelt Képviselő Asszony/Úr! 
 

Másfél éve próbálják országos és helyi civil szervezetek megvédeni a Belső-
Erzsébetváros, Nagydiófa utca 8. sz. alatti 150 éves épületet a bontástól. Az utca felől 
földszintes, hátul L alakban egyemeletes, tágas és világos belső udvart körbefogó ház 
ma is viszonylag jó állapotban van, a korábbi tulajdonos, az Orient Vendéglátó Rt. 
1990 és 2005 között gondosan kezelte.  

Az új tulajdonos-beruházó azonban a ház helyére egy részben 8 emeletes monst-
rumot „álmodott” 3 szintes mélygarázzsal.  

2008. május 1-én a VII. kerület helyi védelem alá helyezte az épületet. 2007-ben 
azonban kiadott egy elvi építési engedélyt az új épületre. Az ott élők életminőségének 
és ingatlanjai értékmegőrzésének az alacsony épület kedvez. Hiszen biztosított a 
homlokzataik benapozása, az átszellőzés, és az ablakaikból a belső udvarban levő zöld 
növényekre látnak. Ezzel szemben a magas épület a keskeny utcában elzárná a napot, 
az átszellőzést, és amellett súlyos forgalmi, zaj- és levegőtisztasági problémát is 
okozna. 

Azok is joggal éreznék magukat becsapva, akik „csak” a negyed sajátos hangulatát 
keresnék hiába az elbontott épületek helyén. 
Kérjük Képviselő Asszonyt/Urat, hogy ne szavazza meg a Nagydiófa utca 8. 
sz. ház fővárosi szintű helyi védelmének elutasítását! Ne szavazza meg a 
2008. október 30-i közgyűlés 44. napirendi pontjának előterjesztését!  
Kérésünket az alábbiakkal is indokoljuk: 

A Közigazgatási Hivatal 2008. szeptemberben kelt, a helyi civil szervezetnek írt le-
vele szerint már 2002-ben hibás döntést hozott a VII. kerületi önkormányzat, amely 
alapján azonban eddig mintegy tucat épületre kiadták a bontási engedélyt. A közigaz-
gatási hivatal felszólította az önkormányzatot a törvényesség helyreállítására. 

Meg kell állítani a helyi önkormányzatok eddig következmények nélkül folytatott 
taktikázását. A döntéshozóknak felelősséget kell vállalniuk, ha egymásnak ellentmon-
dó rendelkezéseket hoznak.  

A kerületi önkormányzat szerint a beruházó kártérítési perrel fenyeget, ha nem 
kapja meg az óriási épület felépítéséhez a hozzájárulást (az elmaradó profitra hivat-
kozik). Ezt az állítását azonban az önkormányzat eddig semmivel nem tudta alátá-
masztani. Másrészt az ott élőknek és a kül- és belföldi látogatóknak, az idegenforga-
lomnak ugyanúgy vannak olyan jogos érdekeik, amelyeket a közigazgatási eljárás ke-
retében tiszteletben kell tartani. Joguk van a saját történelmükhöz, a csendesebb, 
tisztább levegőjű, világos környezethez, tulajdonuk értéke megtartásához. A döntés-
hozók tudják, hogy döntéseikkel a beruházást segítik és a lakosságnak kárt okoznak, 
mégis választóiknak pereskedést javasolnak. Elfogadhatatlan, és nem válik az önkor-
mányzatiság dicsőségére, ha ágazati jogellenesség következtében tömegesen kény-
szerülnek polgári perekre a civilek, jogos és természetes vagyoni és nem vagyoni ér-
dekeik védelmében. 
 
Üdvözlettel: 

 
 Beliczay Erzsébet Lukács András 
   elnökhelyettes elnök 


