MIT VÉD A BÉCSI UTCÁBAN A MÛEMLÉKI JELENTÕSÉGÛ TERÜLET? •A
TERÜLETI VÉDELEM KÉRDÉSEI

Korompay Katalin (Budapest Világörökségéért Alapítvány) felkért hozzászólása a
2010.09.29-én a Bécsi utcába tervezett ingatlanfejlesztéssel kapcsolatban tartott
urbanisztikai fórumon
A mai örökségvédelmiszabályozás egyértelmûenlehetõvéteszi,az adott
nemzetköziés hazai környezetpedig szintesugallja a mûemléki
szakhatóságnak,hogy ne engedjemeg az öt történeti,esztétikaiés városképi
értékûépületbontásávallétrehozni szándékozotttúldimenzionált,városképromboló, a belvárosttúlterhelõ,az erõketa meglévõ épületektõlelszívó
belvárosi ingatlanfejlesztést,hanemaz épületekhelyreállításátés ideillõ új
funkcióval való megtöltésétszorgalmazza.
A Mûemléki jelentõségû terület (MJT) védelmi kategóriát – az 1951-57 között a VÁTIban folyt városképi-mûemléki vizsgálatokra alapozva – az 1964. évi építési törvény
1967-es végrehajtási rendelete alapítja meg, benne ezzel az elõírással: A
műemlékeketépségben,jellegükmegváltoztatásanélkül fennkelltartani. A fenntartási
kötelezettségkiterjeda műemlékijelentőségűterületekre
. Az MJT-n az egyedileg nem
védett épületek bontásához a mûemléki hatóság engedélye kellett, amit az meg is
tagadhatott.
A mûemléki jelentõségû terület egyidõs a franciák híres Malraux-törvényében
bevezetettvédett szektor (Secteur sauvegardé) fogalmával, azonban ott az íróminiszter rögtön ellátta a védelmet egy igen erõs instrumentummalis:
Franciaországban addig nem lehet védetté nyilvánítani egy területet, amig el nem
készült rá egy minden érdekelttel egyeztetettrendezési terv. A PSMV, a védelmi és
érvényre juttatási terv telkenként és épületenként határozza meg az építési
lehetõségeket és az értékek érvényesülése érdekében – határidõhöz kötötten –
megvalósítandó feladatokat. Mindez a közérdeket szolgálva magántulajdoni
környezetben mûködik 43 éve. A magyar MJT-re korábban elõírt részletesebb
(történeti-mûemléki-városképi vizsgálatokkal elõkészített 1:500-as léptékû) rendezési
terv helyett a mai jogszabály a védetté nyilvánítást követõ 6 hónapon belül írja elõ a
„védettségnek megfelelõ tervi változtatások”átvezetését, Budapesten a szabályozási
kerettervben. Ez a pesti V.,VI. és részben a VII. kerület MJT-vé nyilvánítása, 2005.
március 1. óta máig nem történt meg.
A ma hatályos 2001. évi LXIV. sz. kulturális örökségvédelmi törvény 39.§ (1)
bekezdésben az MJT-t így határozza meg:
Műemlékijelentőségűterületkéntkell védenia településazonrészét,amelyneka jellegzetes
történelmilegkialakultszerkezete,beépítésénekmódja, összképe,a tájjal való kapcsolata,
tereiésutcaképei,építményeinekegyütteseösszefüggőrendszertalkotva- műemléki
védelemreérdemesmódon- fejezi ki az aztlétrehozóközösségépítészetikultúráját.
Hogy ez mit jelent a védelemre nézve, azt a törvény 40/A paragrafusa írja elõ:
A műemlékvédelemsajátostárgyai körében[idetartozik az MJT] védelemalattálló

valamennyiingatlanesetébenbiztosítanikellazépítészeti,városépítészeti,… értékek
fenntarthatóhasználatát….
A törvény tehát azt mondja ki, hogy a területi mûemléki védelemnek a magasabbik
fokozata, az MJT területén az egyedileg kisebb mûemléki értékû, nem mûemlék, de
város-alkotó együttesükben kiemelkedõ jelentõségre szert tett épületek mûemléki
védelemre érdemesek, azaz mûemlékként védendõk: az MJT-n valamennyiértéket
hordozó épületmegõrzésétés értékeinekkibontakozásátbiztosítanikell.
Tehát az az egyes mûemléki vezetõk által emlegetettérv, hogy az egyedileg nem
védett házak esetében a hatóságnak nincsenek eszközei, nem áll fenn. A hatályos
jogszabály alapján – ahogy a mûemlékeknél –, éppen azt a kivételes esetet kell az
MJT-n szakhatóságként eljáró Kulturális ﾖ rökségvédelmi Hivatalnak (K ﾖ H)
indokolni, ha az értékes egészbõl valami résznek – a jogszabály értelmében
értéktelen résznek – az elbontását mégis engedélyezi.
A jogszabály fenti értelmezését megerõsíti több K ﾖ H szakmai dokumentumis.
A pesti MJT erzsébetvárosi értékvizsgálatának 2008-ban készült, egy idõben az
elnök által titkosított, majd civilek által bírósági ítélettel hozzáférhetõvé tett anyaga:

Örökségvédelmiszempontbólelvárás, hogya történetinegyedépítészetifejlesztéseit
szabályozójavaslatvegyefigyelembeaz adottléptéket
, az épületekmeglévő,megőrzendő
tömegét,magasságát
, kialakításuksajátosrendjét,a tervezésiterületmegőrzendő
telekstruktúrájátéstérszerkezetét
. Alapvetőcél, hogycsakolyanminőségibeavatkozások
történjenek,amelyekaz építészetikultúrafolyamatosságátkorszerűeszközökkel,a terület
túlzsúfolásanélkülképesekbiztosítani. Felhívjuka figyelmetarra, hogyörökségvédelmi
szempontbóla történetivárosképidentitásánakszervesrészétképviselia városképet
meghatározótetőzetektörténetiképe,azeredetitelekosztás
, a fő látvány-tengelyek,melyek
megőrzésérőla szabályozásnaka magaeszközeivelgondoskodniakell.
Örökségvédelmiszempontbólkívánatos, hogya telkekbeépítésétszabályozószintterületi
mutatóa jelenleginélintenzívebbbeépítésrecsakott adjonlehetőséget,ahol biztosítható
egyúttalaz is, hogya tömbésa teljesterületforgalmiterhelésea jövőbensemnövekszika
meglévőnéljobban.Új beépítésrecsakakkor adjona szabályozáslehetőséget,ha azáltal a
tömbbeépítésiintenzitásaa jelenlegihezképestcsökkenésa lehetővéváló fejlesztésminda
tömb,minda területfelértékelődésétszolgálja, minőségiszempontbóllakhatóbbátévea
történetinegyedet
.
Védettterületenbontáscsakakkorlehetindokolt,ha az épületműemlékiértéketnemhordoz,
ésvárosképilegzavaró, a környezetébenemillő.
A K ﾖ H tizenegy budapesti kerület értékvizsgálatát tartalmazó házankénti
inventarizációjának a 2007. évi mûemléki világnapon közzétett ismertetõje
természetes tényként kezeli a városléptékûmûemlékvédelem– ez a több kerületet
magába foglaló mûemléki jelentõségû terület – létjogosultságát a történeti
városmagban, amivel a bontás ellentétben áll:

...a budapestiépítettörökségkiemelkedőértékétaz adja, hogya nagyvárosikiépülésrövid
idő alattésnagyléptékbenzajlottle, európai összevetésbenis figyelemreméltó,az átlagos
vonatkozásbanis magasépítészetiésesztétikaiértékethozvalétre.Éppeneza sajátosság,a

nagykiterjedésbenfennmaradt,változatosságábangazdag,összességébenmégisegységes,a
historizmusésa szecesszióstílusjegyeiáltalmeghatározott,dea klasszicizmusépítészeti
szubsztanciájátis hordozóésa modernkorszakkiválóminőségbenmegépültelemeit
szervesenintegrálóépületállománybanrejlőértékképeziazalapjáta budapesti
városléptékűműemlékvédelemnek
.
A historizáló-szecessziósBudapestmateriális ésváros-, sőt országhatárontúlmutató
kulturális-szellemiértékénekmegőrzésérenemazegyedivédettényilvánítása
legmegfelelőbbeszköz,hanema műemlékijelentőségűterületkénttörténővédelem
. Enneka
védelemnekaz a célja, hogyaz összefüggésekbenrejlőértéketfogalmazzameg,ésfelhívja a
figyelmetarra, hogya védelemtárgyasérül,ésa védelemválikokafogyottá,haazegyedileg
nemvédettelemekmegsemmisülnek.
Ezt kéri számon az UNESCO is, amikor – megállapítva, hogy a világörökségi
háttérzóna, az MJT igen kiemelkedõ értékû és magas színvonalú – olyan gazdaságitársadalmikörnyezetkialakítását kéri a magyar hatóságoktól, hogy az MJT-n ne a
bontás, hanem a megtartás/korszerûsítés/helyreállításlegyena rentábilis
befektetõimagatartás.2011 februárjára a következõ UNESCO szakértõi javaslatra
kell értékelhetõ intézkedéseket felmutatnunk a Világörökség Bizottság számára:

- azépületbontásokvilágörökségiszempontbólkomolyproblémátjelentenek, ezértezta
folyamatot[a márkiadott,jogerõsengedélyeknélis] megkellállítanimindenesetbentestre
szabottmegoldásokkal;
- olyankülönvárosrendezésiszabályozástkell létrehozni,amelyegyarántmegfelelminda
városmegújulásszükségességének
, mindannaka követelménynek,hogymegőrizzüka
negyedörökségiértékeit;
- mégennélis sürgetõbbolyangazdaságieszközöklétrehozása,amelyeka rehabilitációra,
nempediga bontásra/új-építésreösztönöznek
.
Ez a lényeg. A francia szakértõ nélkül is tudott dolog, hogy a területi védelem
elsõdlegesen – tehát nemcsak a bontást tiltó, hanem az épületeket, városnegyedeket
fenntartható pályára állító hatással – a városrehabilitáció során érvényesíthetõ.
Akkor nem lesznek ilyen szervetlen városfejlõdést erõltetõ, szakszerûtlen
kezdeményezések Budapesten, amelyekkel a hivatal is csak utólag tud megküzdeni,
és a civil szakmai társadalomnak kell nyilatkozatok tucatjaival és fellebbezésekkel
kifejezni az egyetemen tanított evidenciát: ezt ide így most nem! – ha létezni fog és
mûködik egy valódi rehabilitációs program, amely végre lerögzíti Budapest
százhúsz éves központi lakóövezete értékõrzõ korszerûsítésének céljait – amikbõl
nem enged: lazítás, zöldítés, helyreállítás, egészséges lakásstruktúra,
forgalomcsökkentés stb. –, törvénnyel és szabályozással létrehozza ennek eszközeit,
megteremti a megindítás hazai és uniós forrásait, és újra gazdasági tényezõvé téve
beviszi a meglévõ/megtartandó házakat az ingatlanpiacra. Mindehhez a társadalom
egyetértését és bizalmát megnyerve.
A most készülõ BVKSZ-felülvizsgálatjó alkalmat kínál a 2005. szeptembere óta
fennálló jogsértõ állapot rendezésére, tehát az MJT védett státusz követelményeinek
megjelenítésére a szabályozásban, aminek eszközeként a városrehabilitáció
városrendezési kereteit is elõ kell írni, elsõ helyen a szintterületi mutató jelentõs
csökkentésével. Nemcsak a fogalommeghatározásban szerepeltetve, ahogy az

OTÉK-ben, amiben egyebüttaztán nem esik szó róla (rehabilitáció: elavult,deértéket
képviselőtelepülésrész,tömbolyanfelújítása, melyneksoránaz úthálózatésaz
épületállományerreérdemeselemeinekmegtartásával,korszerűsítésével,azalkalmatlan
épületek,épületrészekelbontásával, esetlegazokúj épületekkeltörténőpótlásávaltörténikaz
érintettterületértékéneka kornakmegfelelőszínvonalraemelése
), hanem a világörökségi
Budapest legnagyobb és legelhanyagoltabb, nemzetközi téren is kiemelkedõ
nagyságú és jelentõségû feladatának megfelelõen központi kérdésként kezelve
(Európábannincs még egy ilyen rossz állapotúfõváros-központ).
A továbblépéshez hatékonyan szorgalmazni kell tehát a legszükségesebb
jogszabályi változásokat: egy rehabilitációs törvényt, amelynek alapján
elindulhat a munka, ahogy ez történt pl. Bécsben is az 1974-es városmegújítási
törvényük alapján; egy erõs világörökségi törvényt; a BVKSZ-ben egy
rehabilitációs keretszabályzatot és ennek az egységes elvei alapján a belsõ-kerületi
szabályozásokat.
Addig is a hatályos törvényi szabályozásban a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatalnakmegvanteháta jogszabályi lehetõségeszakhatóságként nem
engedélyezniezt a mûemléki védelem alatt álló területen tervezett épület-irtást, és
minden hasonló esetben a szakmai szabályok és társadalmi elvárások alapján tiltani
a városi együttesben értéket hordozó épületek bontását, megakadályozni új épület
számára a két teleknél nagyobb telekösszevonásokat – ennél nagyobbat esetleg
kiemelt közcélra (városháza, egyetemstb.) és megfelelõ helyen –, a léptékrontó
magasságokat, és tervtanáccsal terelgetni a többi követelményt.
Alighanem ettõl tartva – mondvacsinált okkal – nem vonták be a KÖH-öt a Bécsi
utcai terv elvi engedélyezési eljárásába.

