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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

„Mikor szándékoznak a magyar örökségvédelem több évtizedig kiválóan m űködő rendszerét
visszaállítani?” 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-ben az Oktatási és Kulturális Minisztérium új örökségvédelmi intézményt hozott létre az Állam i
Műemlék-helyreállítási és Restaurálási Központ (ÁMRK) romjain: a Kulturális Örökségvédelm i
Szakszolgálatot (KÖSZ). Ezt megelőzően módosították a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a
régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 18/2001 . (X.14 . )
NKOM rendeletet, annak érdekében, hogy a nagyberuházáshoz kapcsolódó örökségvédelmi munkákat
kizárólagosan a létrehozott új szervezet, közismert nevén régészeti szakszolgálat láthassa el .
A törvényi szabályozásban foglalt, régészeti feladatellátásra kijelölt f ővárosi és megyei önkormányzat i
fenntartású, területileg illetékes múzeumoktól rendeletileg elvonták a feladatot, valamint a
feladatellátáshoz szükséges forrást, és egy újonnan létrejövő központi költségvetési szervnek, a
Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálatnak (régészeti szakszolgálat) adták át . Ugyanakkor a
miniszteri rendelettel feladatellátásra kijelölt szerv sem a szükséges infrastruktúrával, sem a szüksége s
kapacitással nem rendelkezik, ezért arra kényszerül, hogy alvállalkozóként a minisztérium álta l
kiszorítani akart múzeumokat és más feltárási jogú intézményeket vonjon be az egyes örökségvédelm i
feladatok ellátásába . Nem történt tehát más, mint egy – azóta Alkotmánybíróságon többek álta l
megtámadott – miniszteri rendelettel létrehozott szerv „ új örökségvédelmi modell” címén magához
vonva a forrásokat, valójában zömmel feltárási jogú alvállalkozókkal végezteti el a munkát,
természetesen ezáltal megdrágítva, és lelassítva az örökségvédelmi munkákat .
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a KÖSZ saját ásatásai az országban szinte kivétel nélkü l
mindenütt rossz szakmai színvonalon, lassan és nagyon költségesen folynak . Elég csak a Biatorbágy,
Dabas, Budapest települések területén, vagy Tolna megyében az M6-M60-as autópálya nyomvonalán ,
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által lefolytatott helyszíni szemléken tapasztaltakat említeni .

Tisztelt Miniszter Úr! Azért fordulok Önhöz írásbeli kérdésemmel, hogy választ kapjak az alább i
kérdéseimre .

1 .) Van -e esély arra, hogy a közel jövőben visszaállítják a magyar örökségvédelem évtizedeken
keresztül megfelelő színvonalon és kölltséghatékonyan működő rendszerét?

Várom Miniszter Úr megtisztelő válaszát !

Budapest, 2008 .december 18 .

Dr zucs Laj s
ország ű lési kép iselő
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