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Déry Attila előzetes problémafelvetése: 

1. Előzmények. A hazai műemlékvédelem 1945 után. Az Országos Műemléki Felügyelőség 
megszervezése 1956 után. A magyar műemlékvédelem „nagy” korszaka. Eredmények és hibák. A 
műemlékvédelem és a társadalom kapcsolata az 1960-as és az 1990-es évek között. Az ekkor keletkezett 
és tovább görgetett konfliktusok alapja. Elvek Európában és Magyarországon.  

2. A válság kezdete. A magyar műemlékvédelem szervezeti válsága 1990 után. Személyes törekvések és 
szervezeti változások; OMvH, KÖH, stb… A műemlékvédelem társadalmi hátterének eróziója. A műemléki 
védelem céljának és tárgyának félreértése. Az ipari építészet értékeinek elkésett felismerése. A politika 
befolyása, igények, feladatok… Az építészet társadalmi szerepének változása és következményei. Az 
építészeti esztétika bizonytalansága. A régi bóvli-építészet népszerűsége.  

3. Szervezeti válság korunkban és ami mögötte van. A célját és társadalmi hátterét vesz-tett 
műemlékvédelem. Az elveszett elvek. Az értékek viszonylagosságának felismerése. A hatalom és a 
műemlékvédelem viszonya. A pontatlanul megfogalmazott társa-dalmi elvárások és ezek konfliktusai 
önmagukon belül. Az egyértelmű társadalmi szerepek, elsősorban és az építtetővel/tulajdonossal szembeni 
elvárások hiánya.  

4. Mit lehetne tenni? A fogalmak és az elvárások újra megfogalmazása. Új – restaurált? – szervezet. 
Szakszerű képzés. Az állami és a tulajdonosi jogok rögzítése. A műemlékjegyzék revíziója. A kötelező és a 
köztes műemlékállomány differenciálása.  
 
Tisztelettel várjuk részvételét az előadáson és az utána következő beszélgetésen. 


