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Állítsák meg a rombolást a VI. és VII. kerületben! 
 
A Podmaniczky Páholyba tömörült civil szervezetek felkérték a főpolgármestert, hogy eddigi 
állásfoglalásainak szellemében használjon fel minden törvényes eszközt a VI. és VII. kerület 
épített környezetének évek óta folyó, a főváros egész arculatát súlyosan érintő pusztítás leállí-
tására. Felkérték az illetékes szakminisztert, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal érték-
vizsgálata alapján a műemléki védelmet hatáskörénél fogva azonnali hatállyal terjessze ki a 
területen védelemre javasolt valamennyi épületre, hogy így akadályozza meg azok lebontását. 
A Páholyba tömörült szervezetek felszólították a két kerület képviselő-testületét, hogy mara-
déktalanul tartsák be a jogszabályokat. 
 
A Podmaniczky Páholy felszólította a VI. és a VII. kerületi képviselő-testületek tagjait, hogy 
tartsák, illetve tartassák be a város belterületével kapcsolatos hatályos jogszabályokat, külö-
nösen a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV törvényt, valamint a világörökség 
helyszíneinek műemléki jellegű területté nyilvánításáról szóló és a területet lehatároló 7/2005. 
(III.1.) NKÖM rendeletet, és azonnal helyezzenek hatályon kívül minden olyan rendezési tervet 
és fejlesztési koncepciót, ami ellentmond az idézett jogszabályoknak.  
 
A Podmaniczky Páholy névadójának tavalyi születésnapján nyilvános felhívással fordult vala-
mennyi érintetthez Budapest tizenkilencedik században született értékeinek megőrzése érde-
kében. A felhívást a város egész területén tapasztalható rombolások indokolták. Különösen 
nagy sajtóvisszhangot keltenek a Belső Erzsébet- és Terézvárosban zajló bontások és ingatlan-
fejlesztések, amelyek a világörökség részét képező és Budapest múltját kivételes erővel őrző 
értékeket tüntettek el. A néhány éve elindult civil tiltakozás eredményeképpen sok épületet 
műemléki védelemben részesített a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, hogy ezzel mentse meg 
azokat a lebontástól. Az utóbbi évek védetté nyilvánítási javaslatait a szakminiszter csak a leg-
utóbbi napokban fogadta el.  
 
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal új értékvédelmi politikát kezdeményezett, megállapodást 
kötött a VII. kerületi polgármesterrel, hogy a KÖH rohammunkában elkészíti az érintett körzet 
teljes épületállományára vonatkozó felmérést és hasznosítási javaslatot, amelyet a kerület be-
épít új szabályozási tervébe. A munka idejére változtatási tilalom lépett érvénybe. A KÖH a 
vállalt munkát elkészítette, a kerületi képviselő-testület azonban az új szabályozási tervet úgy 
hagyta jóvá, hogy a javaslatokat egyáltalán nem vette figyelembe. A szabályozási tervet a 
közigazgatási hivatal törvénytelennek minősítette, mert azt a főpolgármester vétója ellenére 
fogadta el a kerület. 
 
Az idei év elejétől a Közigazgatási Hivatal felügyeleti joga beszűkült. Ezért február 10-én civil 
szervezetek levelet juttattak el a kerületi képviselőkhöz, felszólítva őket a kerület építési ügye-
iben a törvényesség betartására, mert a másnapi képviselő-testületi ülés foglalkozott a köz-
igazgatási hivatal óvásával. Ezt az óvást és a civilek figyelmeztetését a kerületi főépítész elő-
terjesztésére a képviselő-testület ismét figyelmen kívül hagyta. Ezáltal folytatódhatnak az 
olyan ingatlanfejlesztések, amelyekkel kapcsolatban fennáll a bűncselekmény gyanúja. Az ed-
digi privatizációk és szabályozások intézési módja a polgármester és önkormányzati tisztségvi-
selők ellen jelenleg is folyó ügyészségi eljárást eredményezett.  
 
Budapest, 2009. április 7. 
 
Beliczay Erzsébet 
a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese 
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Melléklet 
Civil szervezetek (visszautasításra talált) levele a VII. kerület önkormányzati 
képviselőihez 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A holnapi, 2009. február 11-i testületi ülés 13. napirendi pontjában tervezik tárgyalni a Közép-
magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Hivatalvezetőjének (továbbiakban: törvényes-
ségi felügyelet) B-31-21735/2008. számú törvényességi észrevételét a Budapest, VII. kerület 
Erzsébetváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 4/2004. (II. 23.) önkor-
mányzati rendeletének módosításáról és Belső-Erzsébetváros Károly körút – Király utca – Er-
zsébet körút – Rákóczi út által határolt területre vonatkozó Rehabilitációs Szabályozási Terv 
jóváhagyásáról szóló 20/2008. (IX. 19.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban. (Előterjesz-
tő: Hunvald György polgármester) 
 
(A dőlt betűs rész a pontos meghatározás, amit lehagyott az előterjesztő. Így félrevezető a 
napirendi pont megnevezése, nem derül ki, hogy a rehabilitációs tervről, az UNESCO-nál is ki-
emelt figyelemben részesülő, ún. új RSZT-ről van szó.) 
 
Emlékeztetőül megjegyezzük, hogy a 2008. szeptemberi, nagy erejű civil tiltakozás (Nagydiófa 
Egyesület, ÓVÁS!, Szindikátus Egyesület, Védegylet, Levegő Munkacsoport) és a jelen törvé-
nyességi vizsgálat alapjául szolgáló nyílt levelünk ellenére 2008. szeptember 19-én az erzsé-
betvárosi képviselő-testület – Lantos Péter főépítész, és Hunvald Gyögy polgármester előter-
jesztése alapján – az új RSZT-t elfogadta. 
 
Megjegyezzük továbbá, hogy ez a belső-erzsébetvárosi rendelet lett volna hivatott arra, hogy 
végre, hosszú évek után a helyi építési szabályozásban is érvényre jussanak azok az örökség-
védelmi garanciális szabályok, amelyek megvédték volna a világörökségi zónában lévő régi 
pesti zsidónegyed építészeti örökségét. Azonban minden szakmai fórum és civil tiltakozás elle-
nére az örökségvédelmi szabályokat kihagyták, nem építették be a rendeletbe. 
 
Kérjük, hogy holnap e napirendi pont tárgyalásánál tartsák magukat a törvényességi felügyelet 
által leírt jogi szakmai szempontokhoz. A Lantos Péter főépítész által készített előterjesztés 
szemben áll a törvényességi felügyelet megállapításaival, nem követi a törvényes jogalkalma-
záshoz szükséges szakmai iránymutatást, így törvényességi szempontból nem lehet megalapo-
zott. 
 
Azon túlmenően, hogy Belső-Erzsébetváros építészeti örökségének megóvása érdekében egy 
szakmailag helyes és törvényes döntés meghozatalára kérjük Önöket, azt is kérjük, hogy tart-
sák tiszteletben a környezetvédelem és az építészeti örökség védelme érdekében a választó-
polgárok széles körének egyetértésével fellépő civil szervezetek és elismert hazai és külföldi 
szakemberek véleményét is.  
 
Budapest, 2009. február 10.  
 
Tisztelettel: 
 
 Dr. Jávor István dr. Bakó Katalin Dellamaistra Mario s.k. Lukács András 
 ÓVÁS! Egyesület Nagydiófa Egyesület Szindikátus Egyesület Levegő Munkacsoport 
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