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Tisztelt Elnök Asszony !

„Miért akadályoz a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat egy nyergesújfalu i

áruházépítést?” címmel a Házszabály 91 .§-a alapján kérdést kívánok benyújtani dr . Hiller
István oktatási és kulturális miniszterhez .

Kérdésemre a választ írásban kérem !

Tisztelt Miniszter Úr !

A sajtóból értesülhettünk arról, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat leállított egy
jogerős építési engedéllyel rendelkez ő beruházást, mivel a beruházás által érintett terület

régészeti lelőhelynek minősül. A sajtóból tudhattuk meg azt is, hogy err ő l — azaz a terület

lelőhely besorolásáról — még az illetékes építési hatóság sem tudott, mivel a terület ne m

szerepel a közhiteles örökségvédelmi lelőhely-nyilvántartásban .

Tavaly óta a nagyberuházásokhoz kapcsolódó régészeti tevékenység ellátása a Kulturáli s

Örökségvédelmi Szakszolgálat felel ősségi körébe tartozik. Ezen munkák első lépcsőfoka az
örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése, ennek eredményei alapján végzik el a próba- ,

illetve megelőző feltárást, amennyiben az szükséges . Korábban a területileg illetékes
múzeumok, megyei múzeumi szervezetek látták el a feladatot, ami azért volt hatékonyabb ,

mivel egy-egy múzeum alapítása óta gyűjtötte a gyűjtőterületére vonatkozó régészeti
adatokat, így viszonylag hamar felvilágosítást tudott adni a beruházással érintett területe k

régészeti adottságairól . Tavaly Miniszter Úr módosította a vonatkozó rendeletet, így a

múzeumok (és ezáltal több évtized óta épített értékes adatbázisaik) kikerültek a

feladatellátásból .

Nincs tudomásom arról, hogy a konkrét ügyben milyen örökségvédelmi munkákat végeztek ,

bár a híradások most már tervezett próbafeltárásról is szólnak . A Kulturális Örökségvédelmi

Szakszolgálat vezetője sajtónyilatkozatában a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt és a

beruházót tette felelőssé a kialakult helyzetért . Ez azért nagyon különös, mert nem a beruház ó
érdekkörében merült fel az akadály, akit ezáltal nyilvánvalóan súlyos vagyoni és nem vagyon i

kár is ért . A beruházó jóhiszeműsége nem vitatható, hiszen jogerős építési engedéllyel



rendelkezik, az engedély kiadása el őtt pedig az építési hatóság beszerzi a szüksége s
szakhatósági állásfoglalásokat. Vélelmeznem kell, hogy az illetékes örökségvédelm i
intézmények talán mégsem tettek meg mindent az ügy megfelel ő bonyolítása érdekében .

Jelenleg tehát áll a jogerős építési engedéllyel rendelkező beruházás. A Kulturáli s

Örökségvédelmi Szakszolgálat vezetője sajtónyilatkozatában azt is jelezte, hogy késze k
tárgyalni a szükséges örökségvédelmi munkák elvégzésérő l . Vajon ezeket a tárgyalásokat

nem korábban, az építési engedélyezés során kellett volna lefolytatni ?

Az eset azt jelzi, hogy valami nincs rendben a magyar örökségvédelemben. Ha több ilyen eset

is előfordul, az súlyos bizonytalanságot teremthet a beruházók körében, hiszen bárkivel

megtörténhet, hogy jogerős építési engedélye ellenére leállítják beruházását .

A fentiekre tekintettel az alábbi kérdéseimre várom Miniszter úr válaszát :

1 ./ Miért csak most áll készen a szükséges örökségvédelmi munkák elvégzésére a Kulturáli s

Örökségvédelmi Szakszolgálat?

2 ./ Ki a felelős a történtekért?

3 ./ Tervezi-e Miniszter Úr a vonatkozó jogszabály(ok) módosítását annak érdekében, hogy n e

fordulhassanak elő hasonló esetek?

Várom Miniszter Úr válaszát !

Budapest, 2008 . október 7 .

Ha ász János
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