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Nemzetközi sajtótájékoztató az Eger által ve-
zetett örökségvédelmi programról  

 

Rangos nemzetközi konferencián tartott előadást, majd saj-
tótájékoztatót 2013. október 8-án, kedden Habis László, Eger 
polgármestere az olaszországi Ferrara városában, közösen 
Ms Marcella Zappaterrával, Ferrarai provincia elnök-
asszonyával. A program a „Kulturális örökség menedzsment 
Közép-Európában” című projekt (Central Europe HERMAN) 
fontos állomását jelentette. 
 
Az egri városvezető a „Moving forward from protection to 
management of cultural heritage” című „félidős” konferen-
cián előadásában hangsúlyozta:  
Eger kulturális öröksége rendkívül gazdag, és ez az egri pol-
gárok közös emlékezetének nagyon fontos részét képezi. Tu-
datában vagyunk annak, hogy a csodálatos kulturális- és tör-
ténelmi örökség kötelezettséget is jelent számunkra, Eger 
éppen ezért nagyon fontosnak tartja a Central Europe HER-
MAN programban résztvevő négy ország közös munkáját. 
 
A polgármester kiemelte: Magyarországon napi szintű gon-
dot jelent, hogy nincsenek megfelelő válaszaink az értékeink 
igazán hatásos bemutatására, fenntartására, a hatékony 
menedzsmentre és ezzel együtt az állagmegóvás folyamatos 
biztosítására. Paradigmaváltásra van szükség, hiszen a romok 
konzerválása, „életszerűtlen” védelme éppen a felbecsülhe-
tetlen értékek pusztulásához vezet. Úgy fogalmazott: látha-
tó, hogy nem jelent hosszú távú, tartós megoldást, ha em-
lékhelyeinket, értékes épületeinket – hosszadalmas hatósági 
egyeztetések után – időről időre felújítjuk. 
 
A kulturális örökség védelmében egyszerre kell innovatívnak 
és konzervatívnak lennünk, a hagyományos műemlékvédel-
mi felfogást a menedzsment szemlélet, az életszerűség, a 
használhatóság szempontjainak kell felváltania – hangsúlyoz-
ta Habis László. Leszögezte, hogy az ágazatot érintő tényle-
ges kihívásokhoz kell igazítani a településfejlesztési, telepü-
lésképi stratégiákat. A megoldás abban van, hogy a kulturális 
örökségi helyszíneket hasznos, fenntartható funkcióval tölt-
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sük meg, és hogy valós tulajdonosi hozzáállást alakítsunk ki 
az örökségvédelemben. 
 
 

Háttér 
 
A 2012 nyarán elindult nemzetközi program címe: „Kulturális 
örökség menedzsment Közép-Európában”. A 2,5 éves pro-
jekt teljes költségvetése 2 millió euró. Eger a vezető partner 
a 4 ország 9 partnere között. Eger Önkormányzata olyan kö-
zép-európai városokkal társult, amelyek hasonló gondokkal 
küzdenek, illetve olyan olasz, lengyel, német és hazai partne-
reket vont be a megvalósításba, amelyek már rendelkeznek a 
kulturális örökség menedzsment területén szerzett hasznos 
tapasztalatokkal. A program elsődleges célkitűzése a kulturá-
lis örökségi helyszínek hatékony menedzsmentjéhez kötődő 
üzemeltetési és fenntartási kérdések vizsgálata. Nagyon fon-
tos cél, hogy újszerű és versenyképes szolgáltatási portfólió-
kat alakítsunk ki, hatékony menedzsmentrendszereket és fo-
lyamatokat alapozzon meg a közös munka. További fontos 
célkitűzésünk az is, hogy a kulturális örökség-menedzsment-
tel kapcsolatban pénzügyi megoldásokat dolgozzunk ki és al-
kalmazzunk. Meggyőződésünk, hogy a HERMAN projekt az 
egész európai közösség javát szolgálja. 
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