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Kiket képviselnek a helyi önkormányzatok? 
 
Képzeljük el, milyen élet az, ha felébredés után első dolgunk az ablakhoz menni, és 
megnézni, megvan-e a piac, áll-e még szemben a 150 éves ház, nem vágták-e ki a 
fákat az utcánkban? A Hunyadi tér, a Nagydiófa utca lakosai így élnek már több éve, 
és még hányan szerte az országban, akiket a rossz sors „lebegtető” önkormányzattal 
hozott össze.  
 
Régebben hagyták a lakók, hogy elépítik az eredetileg átszellőzést biztosító szélcsa-
tornákat, falat húznak az ablakuk elé, megszűntetik a sportpályákat, bulldózerrel „fej-
lesztik” a megszokott környezetüket. Mostanra már éledeznek a helyi civilek. Hajlan-
dóak pénzüket áldozni, tudásukat és energiájukat ráfordítani, rengeteg idegölő bosz-
szankodást vállalni önkormányzatuk önkényes döntéseinek megfékezésére. De mintha 
nem arra találták volna ki ezt a „demokratikus” rendszert, hogy a választók érdekét 
szolgálja. Hiába kezdődtek el – jókora késéssel – a letartóztatások Erzsébetvárosban 
és Terézvárosban, a kétes beruházások és privatizációk leállítására sem ott, sem más 
kerületekben nincs garancia. Hogyan lehetséges, hogy „eltűnt” az erzsébetvárosi ér-
tékvizsgálat az épített örökségről? (Ld. a következő oldalon a Levegő Munkacsoporttal 
szorosan együttműködő Nagydiófa Egyesület nyílt levelét!) Miért kell hetente fordulni 
az önkormányzathoz a Nagydiófa utca 8. szám alatti 150 éves épület újabb veszélyez-
tetésével kapcsolatban? Ki ellenőrzi az önkormányzati munka hatékonyságát? 
 
Ha egy átlagos polgár nem építi be a telkét öt éven belül, nem tartja karban az épüle-
tét, akkor megbüntetik. Ha egy frekventált helyen spekulációs céllal felvásárolnak va-
lamit, majd elkezdik cserélgetni a tulajdonosokat, akkor akár két évtizeden át néze-
gethetik az arra járók a romos, szemetes, elhanyagolt területet. A „nagy halakat” nem 
kötelezik a rendben tartásra, a környezet, az ott élők és a helyi vállalkozók érdekeinek 
tiszteletben tartására. 
 
A Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodája (KÖT) úgy is, mint az országos 
KÖT-Hálózat tagja évente sokszáz hasonló esetben segít a lakosságnak érvényesíteni 
a közösség érdekét – nemegyszer a saját önkormányzatával szemben. A válság a köz-
igazgatás költségeinek átgondolására kényszerít. Az EU többi országával összehason-
lítva, nem a létszámban vagy a ráfordításban vannak jelentős tartalékok, hanem a 
szakszerűségben, a hatékonyságban. Az elbocsátások, költségvetési megszorítások 
vagy az ügyintézés „felgyorsításának” az a módja, hogy nem hallgatják meg a dönté-
sek előtt a civil szervezeteket és a lakosságot véleményét, rendkívül káros. Csak re-
ménykedhetünk abban, hogy az önkormányzati átszervezések egyes változatairól még 
időben lesz lehetősége az érintetteknek véleményt nyilvánítani. 
 
Budapest, 2009. január 31. 
 
Beliczay Erzsébet 
a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese 
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NYÍLT LEVÉL 
  
  
Tárgy: A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műemléki Tudományos Intézete kutatóinak Belső-
Erzsébetvárosban 2008. év elején végzett telkenkénti értékvizsgálata alapján 2008. február 21-ére elkészült 
tanulmány teljes anyagába való betekintés, mint közérdekű adatokba való betekintés igénylése 
  
  
Tisztelt Elnök Úr! 
  
  
2008. február 21-ére elkészült a KÖH Műemléki Tudományos Intézetének 12 tagú kutatócsoportja által 
elvégzett telkenkénti műemléki értékvizsgálat a Belső-Erzsébetváros nagy részét kitevő régi pesti 
zsidónegyedre vonatkozóan. Az értékvizsgálat, mint tudományos vizsgálati munkaanyag, alapul szolgált a 
főváros és a VII. kerületi önkormányzat együttműködésében készített, Belső-Erzsébetvárosra vonatkozó 
rehabilitációs szabályozási tervnek. A régi pesti zsidónegyed részét képezi a budapesti műemléki jelentőségű 
(MJT 7/2005 (III. 1.) NKÖM r.) és az UNESCO által világörökségként elismert területnek.  
  
A telkenkénti értékvizsgálat eredményét képező tanulmányt (az összefoglaló leírást és a házankénti adatlap-
gyűjteményt) 2008. február 21-ére készítette el a kutatócsoport, és 2008. február 22-én mutatta be az új 
szabályozási terv előkészítésén dolgozó, Beleznay Éva mb. fővárosi főépítész által vezetett szakmai 
bizottságnak. Ferencz Zoltán, a KÖH Műemlékvédelmi Felügyelőségének akkori igazgatója arról 
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az anyagot még aznap eljuttatják a VII. kerületi önkormányzat 
polgármestere részére. 
  
Az értékvizsgálat anyagának, eredményének, javaslatainak a megegyezések szerint kötelezően be kellett 
volna épülnie az új szabályozási tervbe. Hiszen Elnök Úr és Hunvald György polgármester úr – a 
nyilvánosság tájékoztatása érdekében – 2007. decemberében a legkülönbözőbb sajtó fórumon nyilatkoztak 
arról, hogy az értékvizsgálatot beépítik a készülő rehabilitációs szabályozási tervbe. Ezek alapján 
feltételezhető volt, hogy Ön szerint is a telkenkénti értékvizsgálat előírásainak/javaslatainak beépítése 
nyújtott volna igazán érdemi garanciát a negyed épített örökségének megóvására, és kiszámíthatóságot a 
lakosság és a beruházók, továbbá az építési ügyekben eljáró jogalkalmazó hatóságok számára.  
  
Az értékvizsgálat azonban – érthetetlen módon – nem került a szabályozási tervbe, sőt mondhatjuk azt is, 
hogy „eltűnt”. Ugyanis a 2008. június 6-án megtartott egyeztetési tárgyaláson arra a kérdésre, hogy hol van 
az értékvizsgálat, a tervező és a főépítész válaszában arra hivatkozott, hogy a KÖH nem küldte meg. A KÖH-
nek az ott jelenlévő képviselője válasza, pedig az volt, hogy ő sem tudja, hol van, ő is kérte.  
  
Az Étv. és a kulturális örökségvédelmi törvény alapján a Belső-Erzsébetváros nagy részét kitevő régi pesti 
zsidónegyed védelme közérdekű örökségvédelmi ügy, amelynek érvényre juttatásában mindenki köteles 
részt venni. 
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A közérdekű adatokba való betekintést kötelezően lehetővé kell tenni. 
  
 Mindezek, valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 
LXIII. törvény (Avtv.) 19.§ és 20.§ alapján a Nagydiófa Egyesület, mint belső-erzsébetvárosi örökség-, 
természet- és érdekvédelmi szervezet nevében, valamint belső-erzsébetvárosi lakosként, magánemberként, az 
itt élő lakosság, valamint a kulturális örökségért aggódó valamennyi állampolgár nevében is kérjük,  
szíveskedjék betekintést engedni a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műemléki Tudományos Intézete 
kutatóinak Belső-Erzsébetvárosban 2008. év elején végzett értékvizsgálata alapján 2008. február 21-ére 
elkészült tanulmány teljes anyagába (mind az összefoglaló leírásba, mind a házankénti adatlapok 
gyűjteményébe), mint közérdekű adatba.           
  
 Budapest, 2009. január 23.        
 
 Tisztelettel:  
  

Szalai Tamás elnök 
 dr. Bakó Katalin  titkár (1072 Budapest, Nagydiófa u. 5. II./1.) 

 Horváth Balázs elnökségi tag 
Nagydiófa Egyesület  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


