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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

„Veszélyben Budapest régészeti öröksége avagy módosítja-e az oktatási és kulturális
miniszter a régészeti feltárásokat szabályozó rendeletét?” címmel a Házszabály 91 .§-a
alapján kérdést kívánok benyújtani dr . Hiller István oktatási és kulturális miniszterhez .

Kérdésemre a választ írásban kérem !

Tisztelt Miniszter Úr !

2007 tavaszán módosultak a régészeti feltárások szabályai . Egy rendeletmódosítás ugyanis a
nagyberuházásokat megelőző régészeti feltárásokat, örökségvédelmi munkákat egy új szerv, a
Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat (KÖSZ) hatáskörébe utalta. Az elmúlt időszakban a
KÖSZ működésével kapcsolatban számos probléma került napvilágra . A legsúlyosabb
működési zavarok a beruházások által leginkább érintett Budapest Fővárosban
tapasztalhatóak, ahol egyébként különleges, nagy szakértelmet igényl ő , ún. többrétegű város i
ásatásokat kell végezni .
Szakemberek szerint a legnagyobb probléma az, hogy a KÖSZ a jogszabályi felhatalmazáso n
túl sem a szükséges kapacitással, sem pedig a szükséges infrastruktúrával nem rendelkezik .
Fontos hangsúlyozni, hogy az autópályán, egy-egy projekt lebonyolítása során szerzet t
tapasztalat nem elegend ő ahhoz, hogy egy országos rendszert, szervezetet működtessenek. Ez
különösen is igaz a Főváros esetére, ahol százhúsz éve egy múzeum – a Budapesti Történeti
Múzeum – gondozta a település régészeti örökségét . A KÖSZ illetékesei az elmúlt egy év
során számos szakmai (emellett szervezési, adminisztrációs) hibát vétettek, amelyekkel
áttételesen a beruházók számára komoly nehézségeket okoztak .
A legtöbb gondot az okozza, hogy a régészeti munkát megrendelő beruházóval történő
megegyezésekbe a területileg illetékes Budapesti Történeti Múzeum szakembereit általában
nem vonják be, csupán adatokat kérnek a múzeumtól, amely így nincs a beruházás
valamennyi adottságáról, körülményeirő l tájékoztatva. A múzeum tehát nem tudja, hogy a
feltárásról a KÖSZ milyen tartalmú szerz ődést kötött a beruházóval . Ennek következtében ,
mint a KÖSZ alvállalkozóját csak kés őn és részlegesen vonják be a munkába : a KÖSZ a
megkötött szerz ődés után fordul a Budapesti Történeti Múzeumhoz, hogy részt kíván-e venn i
a feltárásban . Így fordulhatott elő például, hogy egy fontos, a főváros közlekedését jelentősen
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befolyásoló beruházás régészeti feltárásaira, a KÖSZ és a Kivitelező között megkötött
szerződést követően „derült ki” a KÖSZ számára, hogy a beruházás „fontos régészet i
lelőhelyeket érint”. Ezért a hatástanulmány kés őbb született meg, mint a beruházóval a
munkára megkötött szerződés, amit ezért újra kellett gondolni . A fenti eset nem egyedülálló .
A KÖSZ által az egyik X. kerületi lakópark építésére kötött szerz ődés szakmailag nem volt
elfogadható, s nem kapott feltárási engedélyt az intézmény, újra kellett a szerz ődésköté s
folyamatát kezdeni. Most pedig ugyanez a probléma jelenik meg egy III . kerületi
nagyberuházáshoz kapcsolódva .
A jelenlegi rendelet, amely a nagyberuházások el őkészítésébő l kihagyja a település régészeti
örökségét gondozó területileg illetékes múzeumot, valójában nemcsak a régészeti örökséget
sodorja veszélybe, hanem az ismeretek hiányából helytelenül megítélt „szakmai” beavatkozá s
révén a beruházás kockázatát is növeli .
A folyamatos, közvetítők nélküli konzultációk a múzeumi szakemberek és a beruházók közöt t
alapvető feltételei voltak az értelmes, a beruházás és a régészeti örökség érdekeit is szolgáló, a
város működését nem ellehetetlenítő kompromisszumoknak . A területileg illetékes, a szakmai
adatok birtokában lévő Budapesti Történeti Múzeum közvetít ők nélküli részvétele a
beruházásokban tette lehetővé például, hogy a korábbi nagy fővárosi beruházási munkák
(metróépítés, Bartók Béla út felújítása, a Szentendrei HÉV felújítása, valamint a Szentendrei
út csatornázása) régészeti szempontból gördülékenyen és eredményesen, beruházói oldalról a
tervezett költségkereten és határidőn belül, s mindkét oldalról a lehet ő legkisebb kockázattal
valósulhattak meg .
A területileg illetékes, az adott területen alapvet ő szakmai információkkal és tapasztalatokka l
rendelkező múzeum bevonása a beruházóval való tárgyalásba alapvető feltétele annak, hogy a
KÖSZ valóban Szakszolgálat és ne Szak(szer ű tlen)szolgálat legyen .

Kérdezem Miniszter Úrtól :

Tervezi-e az Oktatási és Kulturális Minisztérium a vonatkozó rendelet módosítását, a
területileg illetékes múzeumok szerepvállalásának újrafogalmazását ?

Várom Miniszter Úr válaszát!

Halász Jáno s
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség

Budapest, 2008 . október 7 .
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