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Tárgy: Műemlékvédelmünk tervezett meggyengítése
Tisztelt Államtitkár Úr!
A Levegő Munkacsoport 1989 óta foglalkozik az épített környezet védelmével. Most a
sajtóból értesültünk a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal megszüntetésének tervéről.
Kultúránkat tükrözi, hogyan bánunk öröklött értékeinkkel. Nyilvánvaló, hogy eltérő
ismeretek, tapasztalatok kellenek az új építésekhez, engedélyezésekhez, illetve a műemlékek
rendbehozatalához, korszerűsítéséhez. Mindeddig a műemlékvédelem szerencsés helyzetben
volt, mert a rendszerváltás után is, a sorozatos átszervezések ellenére együtt maradtak az
esetenként több évtizedes tapasztalatokkal rendelkező műszaki és más magasan képzett
szakemberek. Ez gyengült meg 2011-ben a felügyelők kormányhivatalokba szervezésével.
Most az ellehetetlenülésre kerülhet sor a KÖH tervezett megszűntetésével. A szakemberek
szétszórása alapjaiban gyengítené meg a szakmaiságot és a szakpolitikai befolyást, amellyel
eddig számos jóvátehetetlen pusztítást, dilettantizmust sikerült megakadályozni.
Tisztelt Államtitkár Úr!
Nem gondoljuk, hogy a nemzeti értékeinket, a történelmi múltunkat annyit hangoztató
kormány szándékosan akarja meggyengíteni a műemléki értékek szakszerű védelmét
garantáló engedélyezési eljárásokat.
Szeretnénk azonban arra emlékeztetni, hogy 140 éve alulról jövő, polgári kezdeményezésre
alakult meg az első műemlékvédelmi szervezet Magyarországon, amely egészen az 1949-es
megszűntetéséig védte örökségünket. Néhány évvel később az elmúlt rendszer is korrigálta a
döntést, és újjáélesztette az örökségvédelmet.
Az ingatlanfejlesztők, az ingatlanok hasznosítását szorgalmazó önkormányzatok esetenként
jogos kifogásait, a műemléki szakemberek vitatható elvárásait eddig is meg lehetett
fellebbezni. Amennyiben az eljárás rendje túlzottan lassú volt beruházói szemszögből, azon az
ügyintézésre vonatkozó előírások pontosításával, az egyéb jogos kifogásokat pedig nyilvános
szakmai viták keretében orvosolni lehetne a korábban kialakult műemlékvédelmi szervezet
megtartása mellett is. Ugyanakkor bátran állítjuk, hogy ez a fajta tudás, építési tevékenység
kimagaslóan innovatív és egyre keresettebb az egész kulturált világban.
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A műemlékek a kulturális értékek mellett jelentős gazdasági értékeket is hordoznak. Nemcsak
a gazdag országok, hanem szomszédaink is példamutató igyekezettel óvják, tartják rendben és
korszerűsítik kulturális örökségüket, hogy fenntartható módon hasznosíthassák értékeiket.
Semmi nem indokolja, hogy kiépült műemlékvédelmi rendszerünket ezzel szemben mi
gyengítsük, és a sok háború mellett még megmaradt örökségünk színvonalát tovább
romboljuk.
Kérjük, mérlegelje felvetésünket. Szíves válaszát várjuk.
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