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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

 A konferencia szervezőitől eredetileg arra kaptam felkérést, hogy beszéljek az 

örökségvédelem Európai Uniós szabályozási kereteiről. Úgyhogy először is a tévhiteket 

szeretném eloszlatni. 

  

 Az Európai Unió kultúrát érintő politikai törekvései alapvetően a tagállamok 

önállóságára támaszkodnak. Ugyanakkor stratégiai célként határozzák meg az európai 

kulturális sokféleség védelmét és előmozdítását. De a tagállamok kizárólagos 

hatáskörében hagyják a kultúra védelmének tartalmi (jogszabályi), és szervezeti 

felépítésével kapcsolatos kérdéseket.  

Az Unió ezen a területen folytatott tevékenységének középpontjában a kulturális 

gazdagság és a közös európai kulturális örökség lehetőségeinek kiaknázása áll. A 

kulturális politika közösségi szinten való megjelenését az 1992-es Maastrichti 

Szerződés fémjelzi, mely az első olyan dokumentum, amiben az Unió hivatalosan 

elismeri, hogy az európai integráció kulturális dimenzióval rendelkezik. Az Európai 

Unió tehát a csereprogramok és a kulturális együttműködés támogatásával, valamint a 

kölcsönös tudatosság erősítésével csupán kiegészíteni kívánja a tagállamok e területet 

érintő tevékenységeit. Ezért nem találunk az e célkitűzéseket megvalósító Közösségi 

Programokban egy olyan kiírást sem, ami fedezné akár egy szál tégla vásárlását is egy 

mégoly indokolt helyreállításhoz. Ezek alapvetően nem erre vannak. A legtöbb 

félreértés tehát ebből adódik.  

Ezért nézzük meg közelebbről, hogy mit, milyen kulturális tevékenységet 

támogat az Unió közvetlenül, és ezeket hogyan tudjuk úgy kihasználni, hogy az az ipari 

örökség tényleges megőrzéshez vezessenek. 

 

A kulturális örökség területére vonatkozó európai politika fő eszköze a „Kultúra 

2000” program volt a 2000-2006 közötti időszakban. Ezt a közösségi programot követi 

most a „Kultúra 2007” program, mely más kulturális programok integrálásával egy 
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komplexebb, önálló finanszírozású és programozású eszközt nyújt a kulturális 

együttműködésre a 2007 és 2013-as periódusban. A Bizottság a „Kultúra 2000” 236 

millió eurós költségvetéséhez képest a „Kultúra 2007” költségvetését 408 millió 

euróban állapította meg, három célkitűzést felállítva. A támogatást azok a projektek 

nyerhetik el, melyek programja megfelel ezeknek a céloknak, vagyis: 

-támogatják a kulturális szektor szakembereinek nemzetközi mobilitását, 

-bátorítják a művészet és a művészeti értékeket képviselő termékek nemzeti 

határokon átívelő körforgását, 

 -és a kultúrák egyenlőségén alapuló nemzetközi párbeszédek kialakulását. 

E célkitűzések három beavatkozási szinten valósulnak meg, ezek a: 

 -kulturális tevékenység, 

 -a kulturális szektor szervezeteinek támogatása, 

-valamint a felmérések, a gyűjtemények, az információk megosztásának 

támogatása, és a kulturális együttműködés elősegítése. 

A 408 millió euró összegű költségvetés megközelítőleg 77 %-át azoknak a kulturális 

tevékenységeknek a támogatására fordítják, melyek több ország együttműködésével, a 

program összeurópai kulturális értékeinek összeadása mentén valósulnak meg.  

Miről van itt tehát szó. Az unió, Közösségi Programjai által mindig olyan 

programokat támogat, melyekben az eredmények nem nemzeti szinten, hanem 

összeurópai szinten jelennek meg. Ezekből a támogatásokból ezért nem lehet egy 

mégoly értékes épület felújítását sem finanszírozni. Ezen integrált intézkedések 

sorozatának az a célja, hogy erősítse a tagállamok közötti együttműködést különböző, a 

közösségi politikákhoz kapcsolódó területeken, többéves időtartam alatt.  

Ezek az ún. Közösségi Programok a legkülönbözőbb területeket érintik. Hogy csak a 

kulturális örökséget is érintőeket soroljam fel, megemlíthetjük tehát a Kultúra 2007 

mellett, a TURISMUS, az EU7 K+F Keretprogramot, a LIFE III, a LEONARDO, a 

Twinning Towns, vagy a Közösségi Kezdeményezéseket úgymint az INTERREG III,  a 

LEADER+, vagy az URBAN II programokat, melyek már átmenetet képeznek a 

különböző nemzeti fejlesztési tervek (tehát a nemzeti szinten megjelenő támogatások) 

és a közösségi támogatások között. Az európai tagállamok együttműködésének 

elősegítése érdekében az Unió kulturális tartalommal egészíti ki ezeket a különböző 

szakpolitikákat érintő programokat is, melyeken keresztül az Európai Szociális Alap és 
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az Európai Regionális Fejlesztési Alap is részt vesz a kultúra támogatásában. És ez a 

lényege az egésznek, hogy ha a kultúrát nem pusztán önmagáért támogatandó területnek 

tekintjük, hanem abba a kontextusba helyezzük, amelyben élő tud maradni, akkor 

megszerezhetjük a pénzeket ipari örökségünk fenntartására. Az Európai Bizottság 

természetesen felszólítja a tagállamok kormányait, hogy saját nemzeti fejlesztési 

terveikbe beépítve ösztönözzék a kultúra fejlődését a szegényebb régiókban annak 

érdekében, hogy e térségek megőrizhessék és kifejezésre juttathassák identitásukat, 

vonzó úti célt jelentsenek, és munkalehetőségeket teremtsenek e régiókban. De ez belső, 

nemzeti ügy. 

Mit jelent ez? Azt, hogy ha a tényleges felújításra nem is, de az odavezető út 

megkönnyítésére, vagy legalábbis a felújítás, az épület vagy ipari terület 

fennmaradásának, akár funkcióváltásának reális közelségbe hozására kitűnően 

alkalmasak a közösségi programok, míg a tényleges helyreállításra a nemzeti operatív 

programok kiírásaiban kell keresnünk a támogatást. 

A magyar ipari örökség megőrzésének egyik alapvető problémája, hogy a 

védelmükben érdekelt szakmai és társadalmi csoportok elszigetelten, helyi szinteken, 

szűk körben vívják reménytelen harcukat a korszak politikai, gazdasági és szociális 

jelenségeinek hatásaival, sőt ha egy-egy területen valamiféle változtatás igénye vagy 

lehetősége lép fel, akkor akár egymással is szembe kerülnek ezek a szereplők. A mai 

magyar műemlékvédelemben az ipari épületek védelme csupán egy elenyésző része a 

számos épülettípussal foglalkozó műemléki gyakorlatnak. Ebből kifolyólag nem alakult 

ki a téma speciális vonatkozásait figyelembe vevő koncepció, amely elő tudná segíteni 

az egységes és szakmailag megalapozott fellépést ezen a területen a megőrzés 

érdekében. Pedig ez nem pénz kérdése lenne. Az előbb említett Közösségi Programok 

pont azokat a területeket vannak hivatva segíteni, melyeken az intézmények, cégek, 

szervezetek tőke hiányában nem tudnak előre lépni (kultúra, kutatás-fejlesztés, 

környezetvédelem stb.). Az ipari örökségvédelem területén azonban még az alapvető 

kutatások sem történtek meg, nem hogy kutatás-fejlesztés. Összességében ma nem 

tudjuk, hogy milyen számban és főleg milyen értékkel rendelkezünk ezen a területen. 

Pont ezért az esetleges védések, vagy befektetések által megvalósult felújítások nem 

okvetlenül az értékek összehasonlító elemzése, tovább megyek, nem a szakmai döntések 

és a befektetői igények egymást segítő egyeztetése mentén valósulnak meg. Hiányzik a 
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magabiztos értékítélet, és az ezt tükröző ipari örökségünk fennmaradását célul kitűző, 

egységes stratégia a megőrzés gyakorlati tevékenységeit tekintve. Az ipari 

örökségvédelem ma teljesen elszakadt saját tárgyától, nem felvállalva azt a 

koordinációt, mely össze tudná kapcsolni az értékek meghatározását, felmérését, 

műemléki védelmét és a fennmaradást, a megőrzést megteremtő befektetői igényeket. 

Ez utóbbiakat, mármint a megőrzést és fenntartást egyedül a tulajdonos feladatkörébe 

utalja. Az alkotó párbeszéd hiányában pedig pont ez valósul meg a legnehezebben. A 

mai műemléki törvényi és jogszabályi környezetben és az ezt tükröző műemléki 

gyakorlatban nincs biztonságban sem a tulajdonos, sem a műemléki érdek (műemlék 

fennmaradása) maga. Mivel hiányzik az egységes és konkrét  feltételrendszert nyújtó 

műemléki gyakorlat, hiányoznak az átlátható teljesítési feltételek, úgy tűnik semmi sem 

biztosít ösztönzést,  garanciát pedig pláne nem az esetleges befektetőnek. Így történhet 

meg igen gyakran az, hogy egy épületről, vagy területről már csak akkor derül ki a 

tulajdonos számára, hogy az műemléki értéket képvisel, amikor esetleg már a bontási 

engedélyt is megkapta, holott a vásárlás körülményeikor még híre-hamva nem volt a 

műemléki védettségnek. Nem az értékeink pusztításához akarok itt asszisztálni, csupán 

arra szeretném a figyelmet felhívni, hogy a szakmai és az ebből eredő jogi 

bizonytalanságok nem szolgálják az ipari örökség fennmaradását. Csak egy 

megalapozott stratégia és a végrehajtáshoz egységes koncepció nyújthat garanciát az 

örökségvédőknek és a befektetőknek egyaránt. Ennek kidolgozását azonban ma úgy 

tűnik egyik kompetens szervezet sem vállalja fel, pontosabban nem is tartja feladatának. 

Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a már említett EU6 K+F Keretprogram kulturális 

örökséggel foglalkozó része (ezen a programon belül a környezeti téma alatt jelennek 

meg az ipari örökséget is érintő kiírások) éppen az idén, márciusi beadással írta ki azt a 

vissza nem térítendő 100 %-os támogatást, melynek keretében olyan kulturális 

területeket érintő stratégiákat kívánt kidolgoztatni, mely felvetett problémákra a 2007-

től induló EU7 K+F kiírásai koncentrálhatnak majd. Ha ma Magyarországon az ipari 

örökség megőrzésének egységes koncepciója nem kifejezetten ide illő téma lett volna, 

akkor semmi. Szintén zárójelben jegyzem meg, hogy a kultúra kutatásfejlesztésének 

területén még soha nem nyert magyar pályázat, siralmas persze az érdeklődés is, a 

legutóbbi EU6-ban összesen két ilyen jellegű pályázat indult. Pedig talán látjuk, hogy 

milyen szükség lenne rá, hiszen a kulturális örökségvédelem bizonyos területeinek 
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fejlesztését stratégiailag igencsak meg lehetne alapozni, sőt mint látjuk enélkül nem is 

lehet eredményt elérni.  Az EU7 K+F most következő témája különben kulturális 

örökségvédelem területén, a környezetvédelmi kutatások részeként az alábbi témakört 

jelöli meg: „Városi környezet fenntarthatósága és az örökségvédelem.” Nekem úgy 

tűnik, hogy ez a téma felvetés az összes ipari örökségi problémát magában foglalja. 

Csak rajtunk múlik, hogy mi mivel töltjük ki. 

  

 Eddig áttekintettük, hogy a kulturális örökség megőrzésének mely területein 

kaphatunk közösségi szintű segítséget. Most nézzük meg, hogy hogyan jelenik meg ez a 

támogatás nemzeti szinten. Már említettük, hogy a különböző szakpolitikák is 

tartalmaznak kulturális aspektusokat. Az Európai Unióban egyik kiemelt feladat a 

térségek közötti társadalmi-gazdasági különbségek mérséklése, az elmaradott régiók 

felzárkóztatása, s így a belső kohézió erősítése. A különböző tagállamok nemzeti 

fejlesztési terveiben és az azokat végrehajtó operatív programokban tehát ezeket az 

alapvető célkitűzéseket szolgáló intézkedések tükrében jelenik meg a kulturális örökség 

védelme is. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv prioritásai (fejlesztési tengelyei) 

között ugyan hiába keressük önállóan a kultúra támogatását, de szinte minden területnek 

van kiemelten kulturális vonatkozása is.  

Az ipari örökség védelme (mint épített környezet) természetesen 

leghangsúlyosabban az 5. prioritás, a területfejlesztés elemeként jelenik meg, főleg 

azokban a régiókban, ahol a Regionális Operatív Program különös hangsúlyt helyez 

ezeknek a területeknek a fennmaradására gazdasági és kulturális szempontból egyaránt. 

A terv kiemeli, hogy „fontos, hogy régióink, térségeink fenntartható módon 

gazdálkodjanak a természeti és kulturális örökségükkel, erőforrásaikkal, kiaknázva a 

helyi lehetőségeket.” Én a Közép-dunántúli Regionális Programot ismerem a legjobban, 

ahol számos lehetőség adódna a régió ipari örökségének megőrzésére az elkövetkező 

költségvetési periódusban. A régiós politika ugyanis kiemelten kezeli a szocialista 

iparosítás gazdasági, szociális és környezeti örökségével küzdő területek felzárkózását. 

De az Észak-Magyarországi ROP célkitűzéseibe is beleérthető az egykori ipari területek 

rehabilitálása.  

Az 1. prioritás: A gazdaság fejlesztése különös hangsúlyt helyez a regionális 

innovációs kapacitás fejlesztésére. Azok az együttműködések, klaszterek, melyek ipari 
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örökségünk megőrzését innovatív módon segítenék elő, azok gazdasági életbe való 

visszajuttatásával, turisztikai attrakcióként,  vagy a helyi identitás erősítése mentén, 

bizton számíthatnának támogatásra. A kulcsszó azonban itt is az együttműködés.  

A társadalom megújulása vagy a Környezet- és energiafejlesztés prioritások operatív 

programjainak célkitűzéseit szintén felhasználhatjuk ipari örökségünk megőrzésére. „Az 

épített környezet rehabilitációja, a település és táj harmonikus kapcsolata a városi és 

mezőgazdasági térségek számára egyaránt fontos. Ez a barnamezős területek 

revitalizációját éppúgy magában foglalja, mint a történeti tájak megőrzését, az 

építettkörnyezet védelmét, a történelmi településközpontok értékőrző megújítását vagy 

éppen a településkép és a tájkép védelmét.” – olvashatjuk az NFT Környezet- és 

Energiafejlesztési Operatív programjában.  

 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Tervének III. 

intézkedéscsoportja az életminőség javítását a vidéki területeken és a diverzifikáció 

ösztönzését tűzte ki általános célul. Specifikus céljai között szerepel a vidéki 

életminőség javítása a kulturális és természeti értékek fenntartható, komplex 

hasznosítása révén. A stratégiai terv szerint „a megújuló energiaforrásokra és a helyi 

természeti és kulturális adottságok többfunkciós használatára épülő fejlesztések 

kiemelten támogatandók.”  

A konkrét pályázati kiírások ugyan még nem jelentek meg, de a célkitűzések már jelzik, 

hogy milyen sok területen kereshetünk támogatást. 

  

Miről szólnak tehát ezek a célkitűzések? Arról, hogy a legkülönbözőbb területek 

együttműködésével, az érdekeltek széles körből való összefogásával érhetjük csak el 

ipari örökségünk fennmaradását. Ha szűken a kultúra oldaláról közelítünk a témához, ha 

az ipari örökségvédelmet szűk műemlékvédelmi problémaként kezeljük, akkor úgy 

tűnhet, nincs sok remény a megőrzésre. A lehetőségek akkor tárulnak csak fel, ha a 

témát a maga komplexitásában, széles kulturális, gazdasági és szociális kontextusba 

helyezve kezeljük, és közösen belevágunk a megoldásba.  

 

Köszönöm a figyelmet. 

 

Budapest, 2006. szeptember 27. 

 6


