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Petíció az európai épített  
és természeti örökségek védelméért  
 
Az Association Paris Historique (a történelmi Párizs védelmére alakult egyesület) kez-
deményezésére több európai ország értékvédő egyesülete, köztük Magyarországról 
elsőként az ÓVÁS! Egyesület (www.ovasegyesulet.hu) csatlakozott ahhoz a petícióhoz, 
melyben azt kérik, hogy az Európai Parlamentnek legyen vétójoga az európai értéket 
jelentő épített és a természeti örökséget veszélyeztető intézkedések esetén. A két-
nyelvű (francia-angol) honlapon (http://patrimoine.europe.over-
blog.org/communautes-blog.html) megtalálható az indítvány szövege és az aláírás 
módja. Az indítványhoz magánszemélyek is csatlakozhatnak. 
 
Alábbiakban közöljük a petíció magyar nyersfordítását: 
 

 
 
 

INDÍTVÁNY 
AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK  

VÉTÓJOGOT AZ EURÓPAI PARLAMENT RÉSZÉRE AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI 
ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSE CÉLJÁBÓL 

 
 
Olyan – mély változásokkal járó – időszakban élünk, amikor a gazdaság és a társadalom érdekére, 
mint prioritásra hivatkozva a „szükségesség” túl gyakran és nem egyszer könnyelműen és illegitim 
módon érvül szolgál arra, hogy az épített és táji örökség védelme másodlagossá váljon. Ez ellen 
tiltakozunk.  
 
Halaszthatatlan és sürgető, hogy az Európai Parlament úgy is, mint nemzeteket összekötő 
intézmény, ezen a téren vétójoggal rendelkezzen. A vétójog eszközül szolgálhat mindannak a 
megőrzésére ma, ami Európa egyik legfontosabb vagyonát és értékét képezi.  
 
Mindezen értékek hozzátartoznak közös emlékezetünkhöz és humanista értékeinkhez, amelynek 
valamennyien részesei vagyunk. Ezen örökségnek csupán letéteményesei vagyunk!  
 
Ezért érezzük tisztünknek és szükségesnek, hogy azzal forduljunk az Európai Parlamenthez, hogy 
fontoljon meg egy olyan törvényi rendelkezést, amely a parlament számára jogot biztosít vétó 
gyakorlására az épített és táji örökség védelme területén.  
 
Ez a tagállamokon áthidaló rendelkezés képes biztosítani, hogy a Parlament és a Közösség más 
szervei – a kialakításra kerülő megfelelő eljárások és korlátok mellett – megfelelő válaszokat 
adjanak azokra a helyzetekre, amelyek időről időre az egyes tagállamokon belül a legkülönbözőbb 
szinteken felmerülnek, és gyengítik Európa ezen örökség őrzőjeként betöltendő szerepét.  
 
Az európai törvényhozásnak magáévá kell tennie azt a célkitűzést, amely a veszélyeztetett kulturális 
örökségi együttesek önmagában lévő, benső értékét tekinti elsődlegesnek, szemben a pusztán 
gazdasági vagy más érvekkel.  
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E vétójog szükségességét néhány példával kívánjuk bemutatni:  
 
Hotel Lambert, Párizs, Franciaország:  
A tervezett felújítás teljesen figyelmen kívül hagyja az épület XVII. századi történelmi emlékmű 
jellegét. 
 
A Marine Nationale épületei, Párizs, Franciaország:  
Előreláthatólag lerombolásra kerül az érintett telek csupán harmadát elfoglaló, a Perret és 
d’Hennebique fivérek által alkotott, jelentős műhelyekből és medencékből álló együttes, pedig azok 
a jövőbeli francia tervekben megtartásra kerülhetnének. A megrendelő a francia állam. 
  
„Louxor”, Párizs, Franciaország:  
Az ún. „façadizmus” jegyében tervezik Párizs legrégebbi filmszínházának (színház és koncertterem 
is) teljes belső elbontását. Az 1922-ben még néma filmek vetítésére épült filmszínháznak csak a 
külső homlokzata részesül műemléki védelemben. A megrendelő Párizs Önkormányzata. 
 
Tournai-i katedrális, Belgium:  
Toronyház szálloda építésére kerül sor a katedrális közelében, veszélyeztetve e XIII. századi 
épületet, a világörökség részét.  
 
Stuttgarti főpályaudvar, Németország: 
Új földalatti pályaudvar építésével az építészetileg elsőrendű történeti műemléknek minősített 
épület felét lerombolják. A tulajdonos a német állam, a megrendelő a Deutsche Bahn AG. 
 
Budapesti Zsidónegyed, Magyarország: 
Budapest történelmi – a világörökség részét képező – Zsidónegyedének (Erzsébetváros és 
Terézváros) szisztematikus lerombolása rövid távú önkormányzati és befektetői érdekből.  
 
 
 
 
A petícióhoz a Levegő Munkacsoport is csatlakozott. 
 
Budapest, 2009. december 2. 
 
Beliczay Erzsébet 
a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese 
 


