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A GYAKORLAT ÉS AZ ELMÉLET ÖSSZEVETÉSE –
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Műemlék - örökség - védelem

a MŰEMLÉKVÉDELEM
nem azonos

a MŰEMLÉKHELYREÁLLÍTÁSSAL!
Tágabb, mindent magába ölelő Tágabb, mindent magába ölelő 
fogalom
Műemlék megőrzés és műemlék-
használat, - hasznosítás, -
fenntartás

védelem



Fogalmak és elvárások

Műemlékek megőrzése, jó állapotba 
hozása
Konzerválás, restaurálás, helyreállítás
Rekonstrukció 1 – műemlékszakmai Rekonstrukció 1 – műemlékszakmai 
szóhasználatban
Rekonstrukció 2 – általánosan elterjedt 
szóhasználatban

INTEGRÁLT védelem: megőrzés és 
hasznosítás szimbiózisa

Műemlékek megőrzése, jó állapotba 

Konzerválás, restaurálás, helyreállítás
műemlékszakmai műemlékszakmai 

általánosan elterjedt 



Az Örökség számít – örökségi számítások

„Cultural Heritage Counts for Europe”
2013-2015  - zárójelentés 2015

2018 = az Európai Kulturális Örökség Éve2018 = az Európai Kulturális Örökség Éve

Költekezés vs. Befektetés
Fenntartható és fenntartó használat
„Feleslegessé vált épületek/műemlékek” 

örökségi számítások

Europe”
zárójelentés 2015

2018 = az Európai Kulturális Örökség Éve2018 = az Európai Kulturális Örökség Éve

Fenntartható és fenntartó használat
„Feleslegessé vált épületek/műemlékek” – „redundant buildings” ?



Műemlékhelyreállítás –

Költekezés vs. Befektetés
Fenntartható és fenntartó használat
„Feleslegessé vált épületek/műemlékek” 
„redundant buildings”„redundant buildings”
Történeti, esztétikai, dokumentum érték 
Használati érték 
Fejlesztési potenciál vs. Terhelhetőség (Carrying 
Capacity)*

– fejlesztés

Fenntartható és fenntartó használat
„Feleslegessé vált épületek/műemlékek” –

* A „Történeti épületek és 
együttesek 
terhelhetőségének 
megállapítása és 
optimalizálása” című kutatás 
„az Európai Unió és 
Magyarország támogatásával, 
a TÁMOP 4.2.1. D-

Történeti, esztétikai, dokumentum érték 

Fejlesztési potenciál vs. Terhelhetőség (Carrying 

a TÁMOP 4.2.1. D-
15/1/KONV-2015-0006 
azonosító számú - Ösztöndíj 
magyar és külföldi 
hallgatóknak és kutatóknak 
A kőszegi innovációs 
kutatóbázis és tudásközpont 
fejlesztése a Pannon Egyetem 
oktatási és kutatási 
hálózatának keretében.”
iASK - Dr. Fejérdy Tamás DLA



Folyamatos karbantartás 
Monumentenwacht

Ábrák: Dr. Fejérdy Tamás / saját szerkesztés

Folyamatos karbantartás – „4. cikkely: 

A műemlékek megőrzésében 
létfontosságú azok folyamatos 
karbantartása, gondozása”.

Velencei Charta, 1964

„PREVENTION BETTER THAN CURE
http://www.monumentenwacht.nlhttp://www.monumentenwacht.nl



Szereplők – stakeholders

Tulajdonosok, használók
Közösségek
Szervezet-intézményi háttér
Műemléki-örökségi szakmaMűemléki-örökségi szakma

• Szakterületek
• Szakmai civil szervezetek

Szolgáltatás!?

stakeholders*
*stakeholders: érintettek és érdekeltek



Tudományos-szakmai –

Gyűjtemények 1872 óta – hozzáférhetőség 
Kutatói és restaurátor központ [?]

• Régészet, Műemlék, Műemléktartozékok (műtárgy…)
• Diagnosztikai – természettudományi laboratórium 

Nyilvántartások, adattárak [?]Nyilvántartások, adattárak [?]
• Közhiteles nyilvántartás
• Topográfia – nagytopográfia, közép- és kistopográfia  
• Inventárium(ok)

Szakértői konzultációs fórumok: [?]
• Tervtanács(ok), Tanácsadó Testület, 
• „műemlék-felügyelők” (nem csupán hatóság és igazgatás!)

* „A jó előkészítettség a gyorsaság és a 

– szolgáltató [?!] bázis*

hozzáférhetőség [?]

Régészet, Műemlék, Műemléktartozékok (műtárgy…)
természettudományi laboratórium [?]

kistopográfia  

felügyelők” (nem csupán hatóság és igazgatás!)

és a kiszámíthatóság alapfeltétele!”

Műemléki kistopográfia-kötet 
„Dehio”



Finanszírozás / részvétel

Közösség, mint virtuális társtulajdonos 
részvételi kötelezettsége 
Korlátozás – kompenzáció 
Kedvezmények – támogatások – pályázatok Kedvezmények – támogatások – pályázatok 

• Kutatás
• Tervezés
• Restaurálás
• „természetben”

Feltételek: („francia mintára”)

• Engedély szerint, szakszerűen elvégzett munka
• Látogathatóság biztosítása (nem korlátlan) 

Finanszírozás / részvétel

özösség, mint virtuális társtulajdonos 




pályázatok pályázatok 

Engedély szerint, szakszerűen elvégzett munka
Látogathatóság biztosítása (nem korlátlan) 



Finanszírozás

Kinél jelentkezik a teher, és kinél a 
bevétel – haszon?

• Időtávlat
• Nem feltétlenül az elsődleges 

finanszírozónál (tulajdonos, fejlesztő) finanszírozónál (tulajdonos, fejlesztő) 
jelentkezik a haszon)

• Anyagi* és nem anyagi* haszon!
• Haszon-elsoztó visszacsatolás: 


• Műemlék-használati  Díj  

Kinél jelentkezik a teher, és kinél a 

finanszírozónál (tulajdonos, fejlesztő) finanszírozónál (tulajdonos, fejlesztő) 

 „Monument Annuity” 
Nem a tulajdonos,használó, bérlő fizeti
hanem a „külső haszonélvező”

[működő, horvátországi példa]



Összegzés

Szemléletváltás (folyamatban…) 
műemlékek  épített kulturális örökségi 
kötöttségek    fejlesztési potenciál (terhelhetőség határáig)
„költekezés”     „befektetés”„költekezés”     „befektetés”
„csak”megőrzés  integrált személetű hasznosítás („
ismétlődő felújítás  folyamatos karbantartás

Következmény   (elérendő…)
fenntartható és fenntartó rendeltetés = jó megőrzési állapot
közvetlen és közvetett gazdasági/életminőség növelő hatások

kulturális örökségi javak
fejlesztési potenciál (terhelhetőség határáig)

integrált személetű hasznosítás („win-win”)
folyamatos karbantartás

fenntartható és fenntartó rendeltetés = jó megőrzési állapot
özvetlen és közvetett gazdasági/életminőség növelő hatások



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


