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Három percet ér a Világörökség? 
  
 
Az ügyészséghez, a közigazgatási hivatalhoz és az Alkotmánybíróság-
hoz fordulnak a civilek a Belső-Erzsébetváros értékeit romboló kerületi 
rendelet miatt. Szeptember 19-én a VII. kerület képviselőtestülete há-
rom perc alatt, békés egyetértésben, egyetlen képviselői hozzászólása 
nélkül és egyetlen „nem” szavazat nélkül jóváhagyta a Belső-
Erzsébetváros (más nevén a Zsidónegyed) szakmai, civil oldalról éle-
sen bírált Rehabilitációs Szabályozási Tervét.  
 
 
A napirendi pont tárgyalása elején az 
elnök két percre megadta a szót a civi-
lek képviselőjének, aki azt kérte, hogy 
olvassák fel az ott élők által megbízott 
szakértők írásos véleményét, amelyben 
a rendelettervezettel kapcsolatos szak-
mai és jogi kifogásokat1 sorolják fel. A 
képviselőket azonban egyáltalán nem 
érdekelték a tervezettel kapcsolatos el-
lenvetések, noha hazai és külföldi szak-
értők és szervezetek – többek között az 
Óvás! Egyesület, a Védegylet, a Levegő 
Munkacsoport, helyi civilek és az 
UNESCO Párizsból kiküldött szakértője – 
évek óta jelzik, hogy a kerületben folyó 
átalakulás sem az egészséges környezet 
kialakítását, sem a kulturális örökség 
megvédését és felújítását nem szolgál-
ja, egyedül a rövid távon gondolkodó 
befektetni szándékozók érdekeit tartja 
szem előtt.  
 
A Levegő Munkacsoport korábban a ter-
vezethez beadott véleményében2 a 
szakmai konszenzust szorgalmazta, és az Óvás!, az UNESCO és más szakértők 
véleményének gyakorlatilag teljes elutasítása miatt további egyeztetést java-
solt. A főépítész írásos válaszában a konszenzus felvetését „értékelhetetlen-
nek” minősítette.  
 
Vajon miért nem törekednek a választott képviselők az elődeinktől kapott épí-
tészeti-kulturális örökség továbbfejlesztésére, a XXI. század környezeti-
gazdasági-társadalmi kihívásait kezelni tudó, szakmailag korrekt szabályozás-
                                                 
1 http://www.ovasegyesulet.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=182&Itemid=2 
2 http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/zsido-negyed.pdf 
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ra? Hogyan válhat egy Európa figyelmét is felkeltett terület szabályozása, to-
vábbi sorsa, a helyi önkormányzat által megbízott tervező, a főépítész és né-
hány laikus kerületi képviselő magánügyévé?  
 
És miért nem tudja ezt a folyamatot az 
igazságszolgáltatás, illetve a közigazga-
tásunk megállítani? A Levegő Munka-
csoport más szervezetekkel együtt több 
mint két évvel ezelőtt büntetőfeljelen-
tést3 tett az ügyészségnél, miután a saj-
tóban több helyen megjelentek cikkek4, 
részletesen leírva a kerületben folyó 
milliárdos korrupciós ügyeket. Az 
ügyészség azóta is rendszeresen azt vá-
laszolja az érdeklődésre, hogy nem ad-
hat felvilágosítást „a nyomozás érdekei-
re való tekintettel”. 
 
A Levegő Munkacsoport szeretné elérni, 
hogy „percemberkék”, a folyamatosan 
bírált rendelettervezetet megszavazó 
képviselők és a rövidtávon gondolkodó 
befektetők helyett a helyi lakosok, a 
gazdaság hosszú távon itt működni 
szándékozó szereplői és a szakemberek 
által közösen elfogadott, kiszámítható, 
világos szabályozás legyen az alapja a 
város fejlődésének. 
 
Budapest, 2008. szeptember 20. 
 
 
Beliczay Erzsébet 
a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese 

 
 
 

                                                 
3 http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/vii_ker_feljelentes_060708.pdf 
4 http://www.levego.hu/#showNewsUp(1572) 


