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1. Előzmények 

A tanulmány a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ  irányítása 

alatt Norvég Alapból megvalósuló REVEAL - A kulturális örökség gazdasági és társadalmi hatásainak 

feltárása elnevezésű projekt keretében készült. Célja a norvég partnerintézmény, a Riksantikvaren 

(Norvég Kulturális Örökség Igazgatósága) szakembereinek előadása és a rendelkezésünkre bocsájtott 

szakmai anyagok alapján a norvég örökségvédelmi intézményrendszer, az örökségvédelmi szemlélet, 

az örökségalapú fejlesztések, az energetikai követelmények, valamint a támogatások, ösztönző 

rendszerek megismertetése; a jó gyakorlatok alapján ajánlások megfogalmazása a hazai 

örökségvédelmi szakpolitika számára. 
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2. A norvég örökségvédelmi intézményrendszer felépítése 

A legtöbb Európai országtól eltérően Norvégiában az épített kulturális örökség kezelése a 

Környezetvédelmi és Klímaügyi Minisztérium, ezen belül a Riksantikvaren (Kulturális Örökség 

Igazgatósága, a továbbiakban: RA) felelőssége. A RA 1912-ben jött létre, 160 munkatárssal működik 

2015-ben éves 58,5 millió EUR (18,5 milliárd Ft) költségvetéssel, valamint további 41,8 millió EUR (13 

milliárd Ft) támogatási forrással. A támogatások az alábbi felosztásban kerülnek elköltésre:  

- 27,8 millió EUR (9 milliárd Ft): az épített örökség (és régészet) megőrzése, karbantartása, 

felújítása; 

- 3,8 millió EUR (1 milliárd Ft): tűzvédelem; 

- 6,7 millió EUR (2 milliárd Ft): történeti hajók helyreállítása. 

A RA alatt 20 regionális igazgatóság működik a megyék szintjén: a választott megyei tanács felelős a 

kulturális örökség térségi szintű kezeléséért. A megyéknek széleskörű felelőssége van, többek között 

olyan fontos gazdasági témák, mint az üzletfejlesztés és a kereskedelem is alájuk tartoznak. Ennek 

előnyei és hátrányai is vannak. Mindenképpen előny, hogy a térségi fejlesztési folyamatokban  és a 

készülő regionális fejlesztési tervekben az épített örökségnek fontos szerepe van. Ugyanakkor 

hátránya, hogy adott esetben a pusztán gazdasági szempontú regionális döntések így az épített 

környezet jelentős kárára lehetnek. Az épített örökség terén a megyei tanács tesz javaslatot a 

védésekre és ő felel a védett és az ún. „védésre érdemes” épületek fenntartásáért. A RA szakértőket 

rendelhet ki a megyéhez szaktanácsadásra, segítségnyújtásra.  A szakemberek engedélyezésével és a 

szakiparos képzéssel (pl. rönkház felújítás, romkonzerválás, kőműves és egyéb technikák) is a megye 

foglalkozik. Az engedélyek személyekhez, nem cégekhez kötődnek: a kivitelezőknél a referencia számít, 

a szakiparosoknál a képzési bizonyítvány. A jogosultságot a megye vagy a RA ellenőrzi. Vita esetében a 
megyei szintről a RA-nél lehet fellebbezni, másodfokon a minisztériumnál.  

A választott megyei tanácson kívül a központi kormányzatnak regionális szinten koordinációs egységei 

vannak, amit Fylkesmannen-nek hívnak (megyei képviselő). Különös módon a megyei képviselő bár a 

környezetvédelem ügyéért felelős, de a kulturális örökség ügyéért nem (hiába tartoznak egy 

Minisztérium alá). Ez Norvégiában is nagy menedzsment kihívást  jelent a kulturális örökség ügye 

számára. Érdemes megemlíteni, hogy a megyei fejlesztési tervek célja az ott élők megtartása, ezért a 
környezet, a kulturális örökség, a helyi termékek egyaránt a célkitűzések között szerepelnek.  

A múzeumokat és az archívumokat a Kulturális Minisztérium kezeli. 

Szabályozás 

A kulturális örökséget (épületek, épületegyüttesek, „kultúrkörnyezetek”) az úgynevezett Kulturális 

Örökség Törvény szabályozza. Alapvetően 2 féle védelem létezik: az 1537 ill. 1650 előtti épületek 

automatikus védelem alatt állnak; az ennél fiatalabb épületek esetében egyedi védési rendeletet 

bocsájtanak ki. A védés folyamata: a megye vagy a RA javaslatára a RA értékeli. Jelenleg 226,483 

automatikus védelem alatt álló elem (többnyire régészeti objektum) és 6617 védési rendelet által 

védetté nyilvánított műemlék van.   

A védettség meghatározásánál néhány fontos alapelv 

o Klasszikus műemléknek (monument) a nemzeti szinten kiemelkedő jelentőséggel 

bíró, általában nagy léptékű épületek, kastélyok értendők, melyek védelme, 

karbantartása többnyire államilag ellátott. 
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o A regionális jelentőségű műemlékek esetében az értékelés alapja: az épület értékei, 

földrajzi elosztás, tipológia.  Amennyiben már képviselve van ilyen típusú védett 

épület egy adott térségben, újat nem feltétlenül védenek le. Nem cél az összes 

levédése, fontosabb a reprezentativitás, hogy egy-egy típusból legyen védett példa. 

o A múlt sokszínű bemutatása: az épületek sokféle társadalmi osztály/etnikum életét 

mutassák meg (arisztokráciától a munkásosztályon át a farmerekig) és az épület 

múltjának interpretációjában is sokféle történelmi korszakot fedjenek le, abból minél 

többet mutassanak be (pl. nemrégiben épült mecset, amely a muszlim bevándorlók 

számára fontos érték). 

o Az épületeket nem csak kulturális, történeti szempontból tekintik fontosnak, hanem, 

mint a kulturális és természeti környezethez kapcsolódó vagyon, érték, erőforrás; 

o A belső terek (mint magánterület) ritkán kerülnek védelem alá, alapvetően a 

homlokzatok, az épület kívülről látható része (mint közterület) maradjon meg és a 

belső elrendezés a lehetőségek szerint a kor szükségletei és a használat által 

megkövetelt szempontok szerint történjék (pl. WC, fürdőszoba kialakítása). 

o Az épület értéke és védettségi szintje nemcsak annak korán múlik , hanem 

kiemelkedő kortárs építészeti alkotásokat is védetté  nyilváníthatnak (pl. az 5 évvel 

ezelőtt osloi opera épület is védett, főképp azért, hogy közvetlen környezetének 

védelme is biztosítva legyen a túlzott beépítéstől). 

1. ábra: Oszló 19. századi  védett utcaképe    2. ábra: Oszló funkcional is ta  építészetéről  i s  híres  

(forrás: Oszlói regionális örökségvédelmi i roda)   (forrás : Oszlói  regionál is  örökségvédelmi  i roda)  

 

A kulturális örökség egy másik fontos jogi eszköze az úgynevezett Tervezési és Építési Törvény, 

amelynek végrehajtásáért az önkormányzatok felelősek. A 428 önkormányzat méretében és az épített 

örökséget illető tapasztalatai szerint jelentősen eltér egymástól: van ahol csak néhány százan élnek, és 

nincsenek birtokában a történeti épületek kezeléséhez szükséges kompetenciáknak. Az Építési Törvény 

keretében az önkormányzatok a településtervezés során védelmi övezeteket határozhatnak meg, ahol 

a Törvény a homlokzat-átalakításokra, külső színezésre, növényültetésre, infrastruktúra kialakításra és 

foghíjbeépítésekre szabályozásokat fogalmaz meg, de kevésbé előíró vagy utasító módon, mint a 

Kulturális Örökség Törvény. 2014-ig a Környezetvédelmi Minisztérium volt a felelős a földhasználat 

országos tervezéséért is, ez biztosította azt, hogy az épített örökségnek prominens helye volt a 

területrendezési tervezések során. Azóta ez átkerült egy másik minisztériumhoz.   

Oszlóban az ún. „sárga listán”, ami a történeti értékeket tartalmazza,  656 nemzeti műemlék, 4371 

védett épület (a Tervezési és Építési Törvény hatálya alá tartozó) és 8988 helyi, városi védelem a latt 
álló épület van. Utóbbi nem jelent formális védelmet, de eszköz lehet a városfejlesztési folyamatokban.  
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3. ábra: Az oszlói „sárga lista” 

térképen (forrás: Oszlói regionális 

örökségvédelmi  i roda) 

 

Monitoring 

A norvég állam a RA-n keresztül nagy hangsúlyt fektet a műemlék épületek monitorozására, 

felülvizsgálatára. Ennek 3 célja van: az értékes történeti örökség eltűnésének csökkentése; a 

változásokat, károsodásokat kiváltó okok megismerése (pl. klímaváltozás); szabályozások és ösztönzők 

kialakítása. A régészetben a monitoring programok, a körülmények megfigyelése (oxigén, hidrogén 

szintek mérése) fontosabbak, mint a feltárások. Az építészeti örökség esetében néhány éve 

nagyszabású monitoring programot indítottak. Az 5 éves program évente kb. 4 önkormányzat 

műemlékállományát és helyi érdekeltségű történeti épületállományát dolgozza fel, eddig 3 programot 

fejeztek be. A szükséges alapadatok az 1970-es évekből származnak és célja a műemlékállomány 

felmérése: hány épületet vesztettek el, milyen változások történtek (állapotfelmérés.) A terepi munkát 

a RA megbízásából szakemberek végzik (pl. A Norvég Kulturális Örökség Kutató Intézet /NIKU/ 

munkatársai) melynek során megfigyelés, fotódokumentáció és a helyiekkel való konzultáció, interjúk 

alapján vizsgálódnak. Az eredmények szerint évente az épített örökségi állomány kb. 1% -a vész el. 2015 

óta újdonság, hogy a veszteségek és károsodások miért-jére fókuszálnak. Az eredményeket a 

politikusokkal és a nyilvánossággal és tulajdonosokkal való párbeszédre, szakpolitikai intézkedések 
kialakítására, információs és támogatási rendszerek kialakítására használják.  

4. ábra: A monitoring program része a terepi állapotfelmérés megfigyelés és helyi interjúk alapján (forrás: Riksantikvaren) 
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Örökségi adatbázis  

A norvég nemzeti kulturális örökségi adatbázist 2004-ben 3 korábbi adatbázisból GIS rendszerrel 

hozták létre: (1) egy, a NIKU által az 1970-es évek óta vezetett régészeti adatbázis, melyben térképes 

referenciák szerepeltek, de nem GIS rendszerben; (2) műemléki adatbázis (az 1920-as évektől minden 

védési rendeletet tartalmaz); (3) templomok adatbázisa. Az adatbázist 2012-ben frissítették. A tervek 

szerint 2016-ra az adatbázis tartalmazni fogja az állami tulajdonú épületek adatait is és minden elem 

tervdokumentációját, továbbá a középkori városok GIS adatait és az 1900 előtt épül épületek adatait 
is. Az adatbázis az alábbi számokat jegyzi: 

 216,000 automatikusan védett régészeti elem 

 6400 műemlék épület 

 10 hajó 

 230 templom 

 800 ipari épület vagy elem 

 210 kültéri elem (pl. lépcső, kert stb.)  

A térképészeti hatóságok által vezetett nemzeti ingatlanjegyzék automatikusan adatot szolgáltat a RA 

adatbázisába. Az állapotfelmérések és monitorozási adatok is szerepelnek az adatbázisban. Fotók 

feltöltése nem megengedett a visszaélések elkerülése végett. Az adatbázishoz csak az állami szférában 

dolgozók férnek hozzá az alábbi felhasználó számmal és jogosultságokkal:  

 9 adminisztrátor (teljes jogosultsággal)  

 140 szerkesztő teljes szerkesztési jogosultsággal (RA, NIKU) 

 650 szerkesztő korlátolt szerkesztési jogosultsággal (önkormányzatok)  

 1350 felhasználó teljes hozzáféréssel (pl. önkormányzatok, megyék)  

 800 felhasználó korlátolt hozzáféréssel (pl. régészek)  

A nyilvánosság számára egy külön felületen korlátolt mennyiségű adat érhető el  az épület építési 

idejével, leírásával, fotójával. Itt bárki hozzáadhat új helyszínt, ami külön jelölést kap. (5. ábra) A RA 

adminisztrálja a felületet, de az adatokat az önkormányzat vagy az RA által megbízott szakértők töltik 

fel és a fejlesztést is külsős szakemberek végzik.  

 

 

 

 

 

 

 

5. ábra. A nyilvánosság 
számára elérhető 

adatbázis felülete 

(forrás: Riksantikvaren) 
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3. A szektorokon átívelő norvég örökségvédelmi politika 

Norvégiában a közigazgatási hagyományban erős a szektorokon átívelő szemlélet: a jó szakember 

minél több szakterületet bevon munkájába, döntéseibe. A parlament a kormányban működő bizottság 

útján alkotja a kulturális örökségvédelmi szakpolitikát, mely bizottság a RA szakmai javaslataira épít az 
alábbi témákban: 

 Új védési politika: a védési kategóriák és a régi védések felülvizsgálata , alapvetően a 

tulajdonos-barát megközelítés és az egyszerűsítés céljából; 

 A magántulajdonosok támogatásának növelése – 3000 műemlék van magántulajdonban 

(direkt támogatás, nem adókedvezmény!); 

 Az állami tulajdonú műemlékek példaértékű kezelése . Minden szektor felelős a saját 

épületeiért és környezetükért: biztosítani kell, hogy ezek fenntartása (fenntartási terv 

készítésével) beépülnek a szektorális politikába (pl. vasútállomások, világítótornyok, 

hadiépületek, utak, hidak, ipari épületek stb.)  

 A nyilvánosság és hozzáférhetőség javítása, az örökségtudatosság növelése;  

 A civil szervezetekkel való együttműködés javítása; 

 A nemzetközi együttműködések javítása; 

 tudásfejlesztés és terjesztés; 

 monitorozás: 5 évente állapotfelmérés végzése a megyei tanács felelőssége. Ez alapján 

nemzeti célkitűzések és helyreállítási, fenntartási programok a rossz állapotú műemlékek 
felújítására, karbantartására. 

A civilek, helyi lakosok támogatása az örökségvédelemben jellemzően erős, nagy az érdeklődés és 

sok ötlet érkezik „alulról.” Lehetőségük van betelefonálni az észrevételeik, aggodalmaik közlésére. 

Az RA és a megyéknél, önkormányzatoknál működő igazgatóságok mindent megtesznek a civilek 

tájékoztatása érdekében kiadványokkal, előadásokkal, a tulajdonosokkal való egyeztetésekkel és 

egyéb kapcsolódási eseményekkel. Igyekeznek a médiában is jó hírekkel szolgálni, jellemzően 

minden negatív eset ellensúlyozásához 10 jó példa szükséges. A várostervezési hatósággal is 
készítenek közös szórólapokat. 

 

4. Kulturális örökség-alapú fejlesztések 

A Norvég Történeti Városok Nyilvántartása, az ún. „NB! nyilvántartás” (ahol NB kétértelmű rövidítés: 

Nota Bene és „nemzeti város” kezdőbetűi) 77 városból és 244 „kultúrkörnyezetből” álló jegyzék, 

melynek célja a városok és értékeik eltűnésének, szétesésének megfékezése, a városfejlesztések káros 

hatásainak csökkentése. A Norvég védettségi kategóriák megkülönböztetik a hagyományos 

értelemben vett műemléket, valamint a vidéki örökséget, amit nemzeti érték illetve nemzeti jelentőség 

kategóriákba sorolják. Mindaz, ami a Kulturális Örökség Törvény által védett, nemzeti érték, míg a 

nemzeti jelentőség kategóriát a Tervezési és Építési Törvény szabályozza ajánlásokkal. Az NB! területek 

mind nemzeti jelentőségűek, így a Tervezési és Építési Törvény alá esnek. Az NB! területek nyilvános 

térképen online elérhetők. Városfejlesztés esetén a fejlesztő a RA-től kap egy leírást a terület 

megóvandó örökségi értékeiről. Minden nemzeti jelentőségű területet az ún. DIVE fejlesztési 

módszerrel szükséges megközelíteni, ami egy 4 lépcsős, a kulturális örökség kreatív elemzésen alapul. 

A 4 lépcső angol kezdőbetűje teszi ki a DIVE szót:  

1. Describe (leírás) – adatok gyűjtése és összegzése, történeti leírás, városfejlődés leírása, térképek, 

tipológiai és morfológiai elemzés a helyi lakosok segítségével (figyelemfelkeltésként is) szakértők 

összegzik; 
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2. Interpret (értelmezés) – a történeti értékek kiemelése, térképen jelölése: minták, tipológiák, stílusok 

stb.; 

3. Valuate (értékelés) – a helyi közösség és a szakértők közösen térképen színezéssel jelzik az alacsony, 

közepes és kiemelkedő értékeket és azt, hogy mennyi változtatás, be avatkozás lehetséges;  

4. Enable (megvalósítás) – a potenciális beavatkozás azonosítása, konkrét zónák kijelölése a védendő 

és változtatható területekre.  

A módszer nagyobb területeken, negyedeken és egyes épületeken vagy épületegyütteseken egyaránt 

alkalmazható. A Tervezési és Építési Törvény előírja a nyilvánosság bevonását, a helyi közösség 

részvételét. Ez is biztosítja, hogy a módszer nem szakértők által vezérelt elemzés, hanem vélemények 

összegyűjtésével, konszenzusos megoldásokra törekszik. A módszer alapja a jól szervezett c ivil 

társadalom, hiszen a szakértők elsősorban civil szervezetekkel dolgoznak együtt (pl. üzlettulajdonosok 

szövetsége.) A DIVE biztosítja, hogy a helyi lakosság dönthessen arról, hogy mi fontos nekik. A DIVE 
módszer alkalmazásához ösztönzésképp pályázati források állnak rendelkezésre. 

5. Műemlékvédelem és energetika 

Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások használata  

A norvég műemlékvédelemben fontos helyen szerepel az energiahatékonyság témája, egyre inkább az 

ökologikus szemlélet az irányadó. A holisztikusság jegyében az épület teljes életciklusára vonatkozóan 

gondolkodnak az energiahatékonyságról, annak építésétől kezdve és nem csak az épület 

működtetésének energiaigényét veszik alapul a felújítások tervezése során. A  gondolkodásuk 

kiindulópontja az, hogy a természet már akkor mindenképpen jól jár, ha nem új épületeket építenek, 

hanem meglévőket újítanak fel. Továbbá azt is feltételezik, hogy a régi épületek működése, szerkezete 
hasznos tudással szolgál az új épületek építése során is.  

A Tervezési és Építési törvény számos előírással él nem csak új építés esetén, hanem a már meglévő 

épületek bővítésére, homlokzat-átalakítására, funkcióváltoztatásra és javítására vonatkozóan is. A 

törvény alól felmentést élveznek azok az esetek ahol az előírt beavatkozások aránytalanul magas 

költséggel járnának vagy az épület történeti, esztétikai karakterének megőrzése érdekében nem 
javallottak.  

A RA gyakorlati tanácsokkal és irányelvekkel igyekszik segíteni a történeti épületek tulajdonosait, hogy 

megtalálják házaik és lakásaik leginkább energiahatékony felújítási és működtetési megoldásait. Ennek 

érdekében kiadványokat adtak ki, amelyben végigveszik mindazokat a területeket, ahol energia-, 

illetve hőveszteség léphet fel a régi épületekben, valamint bemutatják az egyes lehetséges 

intézkedések energiahatékonyságát. Munkájukat hátráltatja az az állami intézkedés, melynek 

keretében az ingatlanok eladásához és vásárlásához szükséges energiatanúsítványt kiszolgáltató állami 

intézmény (ENNOVA) 30%-os támogatás ad nyílászárócserére, szigetelésre és passzív házzá alakításra, 

de nem támogatja a történeti épületek felújítását, melyek merőben más megközelítést igényelnek a 

történeti értékek megőrzése érdekében. A RA az ENNOVA-val közösen kutatást kezdeményezett a 

meglévő szimpla ablakok további üvegrétegekkel való kiegészítéséről. Az U-értékek mérése során 

kiderült, hogy leghatékonyabb dupla rétegű, argon gázos, Low-e bevonatos üvegezés alkalmazása új 

keretben a belső oldalon, 14,6 cm-re a külső eredeti üvegtől. (lásd 6. ábra) A kondenzáció elkerülése 

végett a külső egyrétegű üvegezésnél körben pici légrést alkalmaznak, míg a belső duplaüvegezésnél 

fontos a légzárás. Fontos megjegyezni, hogy a számítások jellemzően rosszabb eredményt hoznak ki, 
mint a valós mérések, ezért célszerű a történeti épületeknél valós méréseket végezni.  
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6. ábra: Ablakfelújítások hatékonyságának mérése U-érték teljesítés szempontjából, hatékonysági sorrendben: (1) eredeti 
egyrétegű üvegezés (2) új egyrétegű, Low-e bevonatú üvegezéssel 7,4 cm-re a  külső eredeti üvegtől (3) új egyrétegű, Low-e 

bevonatú üvegezéssel 14,6 cm-re a  külső eredeti üvegtől (4) új, kétrétegű, argon gázzal töltött, Low -e bevonatú üvegezéssel 

7,4 cm-re a  külső eredeti üvegtől (5) ) új, kétrétegű, argon gázzal töltött, Low-e bevonatú üvegezéssel 14,6 cm-re a  külső 

eredeti  üvegtől  (forrás : Riksantikvaren) 

 

Történeti épület és újépítésű épület energetikai szempontú összehasonlítása  

Egy másik kutatás, a CIVITAS kutatóintézet bevonásával, egy meglévő műemlék faház és egy újépítésű 

épület energiaszükségleteit vizsgálta. A modern építéstechnológiát sokféle anyaghasználat, légmentes 

és vízzáró szerkezetek, valamint kontrollált szellőztetési rendszerek alkalmazása jellemzi. A régi 

épületeket kevesebb anyaghasználat, gyengébb, de páraáteresztő és jobban szellőző anyagok 

használata, egyszerű szerkezetek jellemzik, a levegő és a meleg könnyebben áramlik, amitől az 

épületszerkezetek szárazak és a levegő átszellőztetett. Fontos szempont továbbá, hogy az épülethez 
szükséges energiát helyben, környezetbarát módon állítják-e elő (napenergia, geotermikus energia). 

Az összehasonlítás alapja egy valós 1812-ben épült, de felújított (hőszigeteléssel és belső 

ablaküvegekkel kiegészített) ház és egy fiktív, azonos méretű „alacsony energiafelhasználású” 
tervezéssel készült ház. Az alábbi szempontokat vizsgálták 60 éves időtartamra:  

- a működés alatti energiahasználatból keletkezett emisszió  
- az építőanyagok gyártása során keletkezett emisszió 

A meglévő ház egykori építésének környezeti hatásait nem vették figyelembe, hiszen az már nem 

releváns, csupán a felújításhoz felhasznált anyagok (pl. szigetelés) környezeti hatásaival számoltak.  
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Műemlék faház 

- Működtetése nem energia hatékony 

- Környezetbarát anyagok, rövid szállítás és könnyen 

feldolgozható anyagok 

- Már megépült 

- A szigetelés és ablakfelújítás során az éves 

energiafelhasználás 510 kwh/év/m2-ről 252 kwh/év/m2-

re javult 

- Hosszú életű 

- Fűtés  fával – megújuló energiaforrás 

 

Új alacsony-energiafelhasználású ház 

- Energiahatékony működtetés, alacsony 

energiafelhasználással (80 kwh/év/m2) 

- Az építés energiaigényes és a gyártás, szállítás és építési 

hul ladék kezelése üvegházhatást okozó gázok 

kibocsátásával jár  

- A működtetés és fenntartás is több kibocsátással járhat 

 

 

7. ábra: Az energiafelhasználás összehasonlításának alapja egy műemlék faház és egy a zonos méretű, fiktív új építésű 

a lacsony energiafelhasználású ház. 

A vizsgálat eredménye szerint a történeti épület felújítása és működtetése összességében 

környezetbarátabb, kevesebb üvegházhatást okozó gázok kibocsátásával jár, mint egy új építésű ház 

megépítése és üzemeltetése. 
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8. ábra: Az összehasonlítás eredménye az éves üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának mértéke alapján (év/m2) 
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6. Az örökségi szakemberek képzése 

A Skandináv országokban az örökségvédelmi szakemberek, restaurátorok és szakiparosok képzése 3 

ország (Norvégia, Svédország és Dánia) együttműködésében történik. A norvég felsőoktatásban, az 

Oszlói Egyetemen a Régészeti, Restaurátori és Történeti Intézetben folyik alap- és mesterképzés festő- 

és tárgyrestaurátorok számára. A mesterképzés 2 éves és európai szinten akkreditált (ENCORE) 

végzettséget ad. Sok norvég hallgató ösztöndíjak segítségével dán vagy svéd műemlékvédelmi 

oktatásban vesz részt. A Dán Műemlékvédelmi Iskolában (A Királyi Dán Szépművészeti Akadémia 

Építészeti, Dizájn és Műemlékvédelmi Iskolája) elméleti és gyakorlati oktatás is folyik a 

műemlékvédelem és restaurálás különböző szakterületein. A Göteborgi Egyetem Műemlékvédelmi 

Tanszékén egy nemzetközi műemlékvédelmi mesterképzés mellett az épített környezet  védelme, 

műemlékvédelem, restaurálás és szakiparos képzés folyik, nagy hangsúlyt fektetve a tudományos 

kutatásra és laboratóriumi munkára. A szakiparos képzés tudományos alapú, de gyakorlatias. Kutatási 

fókusza a történeti anyagok és alkalmazásuk gyakorlati módszerein keresztül múltunk, örökségünk 

megismerése, megértése. 2010-ben hozták létre a kézműves laboratóriumot, ami tudásbázisként, az 

akadémia világa és a gyakorlati műemlékvédelmi intézmények közötti híd szerepét tölti be a 

hagyományos tudást az új tudással ötvözve. Építészek számára az Oszlói Építészeti és Dizájn Iskolában 

működő Forma, Elmélet és Történeti Intézet mesterszintű kutatási moduljai és PhD programja szolgál 

műemlékvédelmi továbbtanulási lehetőséggel.  

 

7. Támogatások, ösztönzők: az Asset Creation program alapvetései és konkrét projektek 

A Pénzügyminisztérium a közvetlen támogatásokat preferálja az állami bevételek átláthatósága és 

kiszámíthatósága miatt. Az adókedvezményeket nehéz betervezni a költségvetésbe , nehezen 

ellenőrizhetők, valamint az ellenőrzések költsége magas. A direkt támogatások az alábbi módon 
zajlanak: 

 a tulajdonos a megyei tanácsnál pályázik, amennyiben nyer 

o a számlák és a fotóval dokumentált felújítás alapján utófinanszírozásban részesül  

o a támogatás mértéke: a felújítás 40-60% (műemléki többletköltség) 

o a legtöbb támogatást a Kulturális Örökség Törvény által védett épületek kapják, ezt 

követik a Tervezési és Építési Törvény által védettek, majd a „védésre érdemes” 
történeti épületek. 

A Norvég Kulturális Örökség Alap évi 32 millió EUR-t (9,6 milliárd Ft-t) támogatást nyújt a műemlékekre, 

továbbá 8 millió EUR-t (2,4 milliárd Ft-t) a műemléki listán nem szereplő történeti épületek 

tulajdonosai számára. Az állami támogatás magántőkével egészül ki, 48%-52%-os arányban. A magán 

hozzájárulás természetben is történhet (pl. építési munka.)  

Értékteremtő program (Asset Creation Programme) 

Norvégiában hosszú évek óta számos vita és párbeszéd tárgya az, hogyan lehetne a kulturális örökség 

a fenntartható társadalmi, kulturális, környezeti és gazdasági fejlődés egyik fontos alapja, erőforrása. 

2005-ben a Parlament egy nemzeti szintű program létrehozását javasolta, amely a kulturális örökséget 

mint értékteremtő erőforrást és – jó értelemben vett – eszközt használja. A Környezetvédelmi 
Minisztérium az alábbi javaslatokat adta a program számára: 

- megvizsgálni, hogy a támogatott projektek hogyan lehetnek a helyi fejlesztés erőforrásai ; 

- együttműködési modellek fejlesztése a tulajdonosok, a magánszféra (kereskedelem, üzlet), 

nemzeti hatóságok, önkormányzatok, múzeumok és civil szervezetek között ; 
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- a tapasztalatok széleskörű megosztása sokféle csatornán keresztül; 

- problémák, kihívások és feltételek azonosítása, amely a kulturális örökség alapú fejlesztéseket 
érinti. 

A program céljai és várt hatásai 

A RA kapta a feladatot a program kidolgozására, koordinálására és finanszírozására. Az alábbi célokat 
fogalmazták meg a program számára: 

- a kulturális örökség megőrzése, felújítási projektek kezdeményezése;  

- a kulturális örökség, mint erőforrás „használata” a helyi és regionális fejlesztésekben; 

- figyelemfelkeltés, tudás növelése és terjesztése a hagyományos szakiparos, kézműves 
szaktudásban és az értékteremtésben. 

A program megvalósításától alábbi hatásokat várták: 

- direkt gazdasági hatások a műemlék szintjén; 

- indirekt hatások a környékbeli vállalkozások, üzletek számára;  

- indirekt hatás: fokozott forgalom és bevételek; 
- a környék vonzerejének fokozása. 

A program szervezése 

Az első kísérleti program 2006 és 2010 között valósult meg. A Környezetvédelmi Minisztérium volt a 

program tulajdonosa, míg a RA a megvalósítója. Két fő eleme volt: 

1. 12 kísérleti projekt megvalósítása 
2. Hálózatépítés a tudásépítés és a tapasztalatcsere érdekében  

A programot menedzselő csapat fontos feladata volt olyan fórumok, párbeszéd folyamatok 

létrehozása, ahol együttműködés tudott kialakulni a különféle érintettek és a projektek között. Fontos 

szempont volt az egyes igazgatási/szervezési szintek, szakterületek és szektorok közötti 

együttműködés segítése is. A programot a megvalósítás során, valamint utólag is kutatás kísérte, amely 

a legfőbb tapasztalatok azonosítását, valamint a program hozzáadott értékének kiszámítását segítette 
(ld. lejjebb). 

2006-2010 között 73 millió norvég koronát (kb. 8 millió EUR; 2,5 milliárd Ft) költöttek a kísérleti 

projektekre. Ugyanebben az időben a Norvég Kulturális Örökség Alap 40 mi llió norvég koronát (kb. 4 

millió EUR; 1,3 milliárd Ft), míg a megyei tanácsok 62 millió koronát (kb. 6,5 millió EUR; 2,1 milliárd Ft) 

osztották szét a projekt térségekben. További forrásokból mintegy 34 millió korona (kb. 3,5 millió EUR; 

1,1 milliárd Ft) érkezett a térségbe. Így az 5 év során mintegy 209 millió norvég korona (22 millió EUR, 
7 milliárd Ft) jutott a kísérleti projektekre. 

A második kísérleti, program során 2012-2014 között tovább folytatták az előző időszakban kidolgozott 

modellt, de kevesebb pénz állt már rendelkezésre, valamint kisebb kísérleti projekteket támogattak. A 

megyétől nagyobb felelősséget várva a források mintegy felét kellet a megyének biztosítania. Ebben 

az időszakban a RA már visszahúzódott korábbi aktívabb szerepéből, átadva a helyet a regionális 

szintnek. A projektek mérete változó volt: városi léptékű, táji léptékű vagy akár sétaút léptékű egyaránt 

volt közöttük. Találhatunk közöttük olyanokat, amelyek kifejezetten a part menti halász élet 

újjáélesztését célozták, vagy éppen a mezőgazdasági épületeket kívánták megtölteni új élettel. Ezek a 

projektek hosszabb ideig tartanak és időbe telik az is, mire a hatások észlelhetők. A projektek között 

voltak olyanok, amelyek kifejezetten felújításra irányultak és olyanok is, amelyek már  felújított 
környezetben gondoltak tovább egyes tevékenységeket.  
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Mivel a programot a továbbiakban nem támogatja a minisztérium az RA fontosnak tartja a társadalmi 

értékek kommunikációjának javítását a politikusok felé.  

Módszertani megközelítés 

Az alábbiak a módszer főbb elemei, összetevői : 

1. A projekt partnerek közös célért dolgozzanak a kulturális örökségi erőforrás hasznosítása 

kapcsán. 

2. A fejlesztés szempontjából fontos együttműködések létrejöttét, szorosabbá válását is 

támogatni szükséges. 

3. Egységben kell kezelni az erőforrást és gazdasági/társadalmi környezetét. 

4. A társadalom különféle csoportjai egyaránt tudjanak hasznokat élvezni a projektből (nem 

elegendő a gazdasági, üzleti hatás.) 

A programban alkalmazott indikátorok 

- örökségi tudás életre keltése/alkalmazása (pl. szakiparos, kézműves tudás)  

- megfelelő építőanyagok alkalmazása 

- az épületek ingatlanpiaci értéke  

- elkészült üzleti terv 

- használat, előtte és utána 

- látogatók száma 

- munkahelyek száma (új és bővülés)  

- bevétel/forgalom 

- finanszírozás 

- részvétel hálózatokban, együttműködésekben 
- marketing, márkaépítés 

Főbb tapasztalatok 

A kísérleti projektek tapasztalatai szerint a program kulturális, társadalmi, környezeti és gazdasági 

értéket teremt. Az eredmények azt mutatják, hogy 70%-al növekedett a korábban elhagyatott 

történeti épületek, környezet használata. Regionális hatásnak tudható be, hogy a munkaigényes 

technológiák (helyi szolgáltatások és termékek) a helyi munkapiacot fellendíti. Megfigyelhető, hogy a 

résztvevők többnyire nem a profit érdekében kapcsolódnak be, csupán 28%-uk állítja, hogy profitot 

szeretne, 25% minimális bevételre törekszik, 22% a karbantartás és rezsi költségeit szeretné fedezni, 

12% csak a rezsi és működtetés költségeit, míg 11% nem vár semmilyen előnyt.   

A 2006-2010 közötti programidőszakban a kutatók a vállalkozások, civil szervezetek és munkahely 
számok növekedését (mind pénzügyi mind fizikai) követték figyelemmel.  

Az első program eredményei: 

- 66 új magánvállalkozás jött létre és 115 bővült; 

- 9 új állami vállalkozás jött létre és 36 bővült; 

- 16 új önkéntes vállalkozás jött létre és 53 bővült; 
- 68 új munkahely és 56 meglévő munkahely bővülése.  

Nincs egységes válasz arra, hogy hogyan lehet a legjobban megvalósítani ezeket a projekteket; inkább 
közös alapelvek, projektelemek azonosíthatók. Az alábbiakban ezeket foglaljuk össze: 

 A siker titka 
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Az alábbi kritériumok megléte alapvető az eredményes projektekhez:  

- Lelkes projektvezető, aki mediátorként van jelen a különböző szereplők, érintettek között  

- Pozitív hozzáállású regionális és helyi közigazgatás 

- Hosszú távú elköteleződés 

- Együttműködés a tulajdonos, menedzsment, önkéntesek és fejlesztők között  

 
 Kapcsolódás más, elsősorban természeti erőforrásokkal  

Az épített örökség értékei önmagában korlátozottan tekinthetők erőforrásnak. Akkor válik valódi 

erőforrássá, ha együtt kezelik más erőforrásokkal , mint pl. természeti erőforrások, tájak, 

hagyományok, szellemi örökség (pl. történetek, know-how). Norvégiában teljes mértékben 

azonosulnak az Európai Táj Egyezmény kapcsán (Európa Tanács, Firenze, 2000) számos európai 

országban létrehozott Természeti és Örökségi Parkok  célkitűzésével, miszerint a történeti, természeti 

tájak fejlesztését oly módon kell megvalósítani, hogy munkahelyek jöjjenek létre, javuljon az 

életminőség, segítse a térségi identitás erősödését, az állampolgárok bevonódását a helyi közügyekbe, 
a helyi tudás fejlesztését és megosztását.  

Ez a hozzáállás kiválóan alkalmazható a kulturális örökség erőforrásként történő kezelésében is. A 

norvég örökségi fejlesztési projektek egy részét a fenti parkokhoz hasonlóan szervezik. A projektek 

ügyesen egyensúlyoznak a gazdasági és a nem gazdasági (társadalmi, környezeti, kulturális) értékek és 
érdekek között. Az alábbi alapelvek segítik ennek az egyensúlynak a megtalálását: 

- ökoturisztikai elvek; 

- energiahatékonysági számítások és beavatkozások; 

- környezetbarát, energiahatékony helyi alapanyagok használata; 

- munkaintenzív munkamódszerek használata, hagyományos kézműves tudás alkalmazása. 

 
 Párbeszéd, állampolgárok és civil szervezetek bevonása 

Az eredményes projektmegvalósításhoz szükséges a folyamatos párbeszéd a különböző szereplők, 

érdekeltek között, lehetőséget adva egymás meghallgatására és álláspontjaik közelítésére. A 

helytörténeti témáknak minden településen vannak rajongói, tudásuk hozzájárul a projektekhez. A 

nyílt fórumok, beszélgetések szervezésén keresztül az örökség közös értékké válik, amely biztosítja az 

energiát és kreativitást a projekt folyamatokban. A projektek során érezhetően nőtt a büszkeségérzet 
és a közösségi munkákban való önkéntes részvétel.  

 Kapcsolódás hivatalos szintekkel, illeszkedés hivatalos tervekbe, dokumentumokba 

Fontos, hogy a projekt keresse a kapcsolódást, illeszkedést már meglévő fejlesztési tervekhez, valamint 

különféle hivatalos szintekhez (nemzeti, megyei, helyi). Ez az elv a források biztosítására is vonatkozik; 

előnyös, ha többféle szintű forrás is jelen van a projektben. Az önkormányzatoknak és a megyei szintű 
tanácsoknak fontos szerepe van.  

 Hálózatosodás 

Nem lehet eléggé hangsúlyozni a hálózatok szerepét: szükség van olyan helyekre, platformokra, ahol 

a különféle szinten és szakterületen működő szereplők találkozhatnak, tapasztalatot cserélhetnek, 

együttműködéseket építhetnek. Másrészt magukat az örökségi látnivalókat is érdemes hálózatba fűzni, 

hiszen együtt fokozódik vonzerejük. Mindennek gazdasági előnye is lehet: a közös költségeket akár 

meg lehet osztani (pl. marketing költségek), közösen lehet pályázni stb.  



 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELEM ÉS MENEDZSMENT NORVÉGIÁBAN  | Forster Központ 14 

 

 Érdekek kielégítése 

Fontos szempont, hogy minden érintett szereplő számára tudjon a projekt valamilyen pozitív választ 

megfogalmazni arra a kérdésére, hogy „És nekem mi a jó ebben?” Ha a projektben az egyes szereplők 
nem találják meg a számításaikat, nem fognak benne részt venni. 

 Idő 

A kulturális örökség alapú fejlesztések megvalósítása és a hatások realizálódása sok időbe telik: a 

projekt lezárulásával nem érnek véget, sőt, a hatások tovagyűrűzése valójában akkor kezdődik. A 

forrásokat is célszerűbb hosszabb távra biztosítani. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a hatások és az 
üzleti árbevétel növekedése 4 év után kezdődik.  

 Marketing tevékenységek 

A kulturális örökségi termékek és szolgáltatások célcsoportjait illetően ugyanúgy piackutatásra és 

marketingtevékenységekre van szükség, mint bármely egyéb termék, szolgáltatás esetében. Ugyanúgy 

érdemes üzleti tervet készíteni, hogy a tervezett tevékenységekkel valóban meg fogja-e a projekt 

találni a célcsoportját. A norvég tapasztalatok szerint a kulturális örökség iránt  fogékony csoportok 

többnyire magasabban képzettebbek és anyagilag tehetősebbek, így nyitottabbak minőségi 

szolgáltatásokra és termékekre a kulturális örökséghez kapcsolódóan . 

 Alacsonyabb profitráta elfogadása 

A projektgazdák könnyebben elfogadták, hogy a kulturális örökségre alapozottan létrehozható 

nyereség alacsonyabb mértékű, mint más iparágak esetében, esetleg éppen csak a fenntartási 

költségeket termeli ki. Több projektben jelentős mértékű önkéntes munka biztosítja a projekt 

fenntartását (pl. zarándokút jelzéseinek karbantartása), ami ugyanúgy fontos hozzájárulás az örökségi 

környezet és épületek fenntartásához. A különböző szintről érkező állami és egyéb forrásoknak  ezért 
különösen fontos szerepe  lehet a hézagok pótlásában. 

 Szaktudás 

Az alábbi tudásokra van szükség a projektek megvalósításához: 

o projekt menedzsment 

o üzletfejlesztés (termék-és szolgáltatásfejlesztés, marketing) 

o a felújításokhoz kapcsolódó gyakorlati szaktudás 

o történelmi tudás (múzeumok fontos szerepe)  

o helyi közeg beható ismerete 

o helyi tudás a projekt kapcsolódó szakterületeiről (mezőgazdaság, közlekedés, 

környezet, ipar stb.) 

 

 A kulturális örökség hozzáadott értéke 

A kulturális örökség az alábbi három fő hozzáadott értékkel rendelkezik : 

Vonzerő 

A kulturális örökség jelenléte vonzó lehet az üzletek számára, erősítheti a munkával való 

elégedettséget, a település vonzerejét növeli a betelepülők és turisták számára. Egyedisége folytán a 
kulturális örökség versenyelőnyt jelenthet a turisztikai piacon. 

Innováció, tervezés és kreativitás 
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Az örökség jelenléte önmagában is mutatja, hogy milyen szerepet töltött be már eddig is egy adott 

közösség fejlődésében. Emiatt innovációnak és helyi adottságokra alapuló fejlesztéseknek lehet alapja, 

kiindulópontja. Az örökségről való gondolkodás ráadásul segíti a hosszú távú gondolkodást, teret ad 
párbeszédnek, jövőtervezésnek, tapasztalatcserének.  

Gazdasági erőforrás 

A meglévő épületeknek mint hasznosítható ingatlanok önmagukban is nagy gazdasági értéke van 

magán és üzleti célra egyaránt használhatók. Számos olyan jó példát találunk ahol az épület történeti 

értéke nem veszett kárba a használattal, ráadásul közben még gazdasági értéket is teremtett 

(munkahely, üzleti bevételek, adóbevételek emelkedése). Becslések szerint a programban elköltött 

minden 1 korona további 2 korona magánforrást, és 0,5 korona egyéb forrást hozott az örökségi 
fejlesztéshez kapcsolódóan.  

Tanulságok és ajánlások a következő programidőszakra 

- A program gyengesége volt, hogy a kezdeti állapotokról nem állt rendelkezésre adat, vagyis 

nehéz volt mérni a valós ok-okozati hatásokat 

- A kulturális és természeti örökség kezelését össze kell hangolni, a felelős minisztériumoknak 

együtt kell működniük 

- Jelentős a megye szerepe, hisz forrásokkal, örökségvédelmi szakértelemmel, helyi tudással  és 

koordinációs képességgel egyaránt rendelkezik  

- A jövőbeni örökségkezelésnél és szemléletformálásnál ajánlott a gazdasági érték és az 

üzletfejlesztés szempontjainak erősítése  

- A megvalósíthatóságot javasolt jól megalapozott üzleti tervvel alátámasztani  

- Érdemes lehet egy-egy témára, korszakra vagy régióra fókuszálni (pl. II. világháborúhoz 

kapcsolódó műemlékek; egy régióban található műemlékek fejlesztését integrálni a térségi 

fejlesztési tervekbe stb.) és a projektet az aktuálisan zajló társadalmi átalakulási folyamatokhoz 

igazítani (pl. városfejlesztés ipari műemlékekre építve) 

- Előnyös más szektorokkal való együttműködések építése pl. a Norvég Innovációs Alappal 

(amely az üzletfejlesztéseket és export kezdeményezéseket támogatja)   

- Célszerű a többszintű pénzügyi forrásokat összekapcsolni: helyi, megyei és nemzeti, magán és 
állami források 
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Néhány rövid projektleírás a támogatott projektekről  

- Zarándokút fejlesztése  

Az egyik legrégebbi európai 

zarándokút, Szent Olaf útja 

a messzi északon található, 

Oszlóból Trondheimba a 

Nidaros Katedrálishoz 

vezet. A projekt keretében 

több száz km hosszan 

megújult az út, valamint az 

út menti kisebb műemlékek 

is, javult a jelzések és az út 

menti szálláshelyek 
minősége is. 

 

- Naerefjord Világörökség Park 

Ez a fjord a modern norvég turizmus ikonja. A projekt célja új értékek/eszközök teremtése volt, 

valamint az, hogy a helyi közösség megtanulja fenntartható módon használni a világörökségi címet.  A 

lakosok ugyanis sokáig nem hitték el, hogy egyszerű tevékenységeik és tudásuk (pl. kaszálás) érdekes 
lehet egy városi látogató számára.  

 

- Vardo 

Vardo Észak-Norvégiában található 

halászfalu. Sokáig nem hitték el a helyi 

lakosok, hogy érdemes a régi (2. 

világháború előtti) épületeket felújítani. 

Az első jó példák után egyre többen 

fogtak bele az épületek felújításába és 

váltak büszke tulajdonosokká. Mindez 

nagyban hozzájárult a helyi identitás 

erősödéséhez: a múlt megismerése egy 

biztatóbb jövő útján indította el a 
helyieket. 
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- Valdres regionális park: hálózatépítés a hegyi farmok között 

Valdres a térségi márkaépítés útját választotta, a természeti és 

kulturális örökségre egyaránt építve természeti és kulturális 

örökségi parkot hozott létre. A projekt keretében többek között a 

hegyi farmok között alakítottak ki együttműködést a látogatók 

fogadására. 
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8. Összegzés: tanulságok és ajánlások a magyar örökségvédelem számára 

 

1) A Norvég örökségvédelmi intézményrendszerben regionális igazgatóságok működnek a 

megyék szintjén széleskörű felelősséggel. Érdemes örökségvédelmi feladatokat helyi szintre 

delegálni, mert ezáltal a térségi fejlesztési folyamatokban és a regionális fejlesztési tervekben 

az épített örökség fontos szerepet kap. Továbbá olyan helyi szakemberek kezébe kerülnek 

örökségvédelmi döntések, akik a helyi hagyományokat, viszonyokat, sajátosságokat is jobban 

ismerik, személyes kapcsolataik vannak. 

2) A Norvég műemléki védési rendszerben nem cél az összes történeti épület levédése, fontosabb 

a reprezentativitás, hogy egy-egy típusból legyen védett példa. A műemléki védelem alatt álló 

épületek mellett figyelmet és támogatást kapnak a nem védett történeti épületek is. 

Hazánkban hasznos volna egy komplex értékleltár elkészítése, amely a már rendelkezésre álló 

országos védelmi kategóriákat kiegészítené a helyi védett értékekkel és a nem védett, de 

építészeti, történeti, esztétikai, tudományos, kulturális, társadalmi, gazdasági, környezeti, 

szellemi stb. értékekkel rendelkező épületekkel, területekkel is. Egy ilyen, értékszinteket 

megkülönböztető rendszer segíthet a szelektálásban és priorizálásban. A kiemelkedő 

értékeknél szigorúbb szabályozás gyakorolható.  

3) A norvég kormányban egy szektorokon átívelő bizottság útján alkotja a kulturális 

örökségvédelmi szakpolitikát a Kulturális Örökség Igazgatósága javaslatai alapján. Hazánkban 

is érdemes volna növelni a különböző szakterületek összehangolását az örökségvédelmi 

szakpolitika kialakításában (pl. kultúra, gazdaság, vidékfejlesztés, közlekedés, energeitka, 

infrastruktúra fejlesztés stb.). 

4) Példamutató a norvég monitoring program, melynek hármas célja az értékes történeti örökség 

eltűnésének csökkentése; a változásokat, károsodásokat kiváltó okok megismerése (pl. 

klímaváltozás); szabályozások és ösztönzők kialakítása. A terepi munkát, melynek fontos része 

egy adott metodika szerinti állapotfelmérés, külsős szakemberek végzik. A megfigyeléseken és 

fotódokumentáción túl a helyiekkel való konzultáció, interjúk is a vizsgálódás részét képezik. 

Az eredményeket a politikusokkal és a nyilvánossággal való párbeszédre, szakpolitikai 

intézkedések, információs és támogatási rendszerek kialakítására használják. Egy hasonló 

monitoring program kidolgozása Magyarországon is időszerű volna. Ebben segítséget 

nyújthatna a 2. pontban javasolt komplex értékleltár, ami alapján lehetne a monitoring 

tevékenységet folytatni, és a változásokat (valamint azok indokát)  követni. 

5) A norvég nemzeti kulturális örökségi adatbázis frissítés alatt áll, a tervek szerint 2016-ra az 

adatbázis – többek között – tartalmazni fogja minden elem tervdokumentációját is. Ez a hazai 

inventarizációs rendszerben is hasznos volna.  Továbbá, Norvégiában amennyiben egy 

műemlék-tulajdonos épülete felújításával szeretne foglalkozni, a kutatási dokumentációt az 

állam rendelkezésére bocsátja, vagy állami támogatással készíttetheti azt el. Ez hatalmas, 

hazánkban is kívánatos segítség volna a tulajdonosok  számára. 

6) A norvég központi és helyi örökségvédelmi szervek nagy hangsúlyt fektetnek a civilek 

tájékoztatására. Hazánkban is érdemes volna követni ezt a jó gyakorlatot, rendszeres 

kiadványokkal, előadásokkal, a tulajdonosokkal való egyeztetésekkel és egyéb  kapcsolódási 

események szervezésével. A 2. pontban javasolt komplex értékleltár is jó eszköz lehet a helyi 

szintű ismeretterjesztéshez és a helyben lakók értékek iránti érzékenységének növeléséhez. 

7) A műemlékek illetve környezetük fejlesztése során is érdemes bevonni a helyi közösségeket. A 

norvég gyakorlatban a szakemberek munkáját kiegészíti a helyi tudás, helyi közösségek 

véleménye, igénye és konszenzusos megoldásokra törekednek. Elismerik és fontosnak tartják, 

hogy az emberek érzelmileg szorosan kötődnek épületekhez, amelyért hajlandóak tenni is. 

Amennyiben a helyi lakosság dönthetne arról, hogy mi fontos nekik, hazánkban is nőne a 
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felelősségérzet közös értékeink és örökségünk iránt, ezzel biztosítva a hosszú távú 

fenntarthatóságot. Fontos tehát, hogy a párbeszéd során a közös örökségvédelmi célok, a 

problémák közös (szakemberek és lakosok/civil szervezetek együtt) azonosítása és 

gyakorlatias, konkrét helyzetre szabott megoldása álljon a középpontban. Éppen ezért a civil 

szervezetek és helyi lakosok bevonására vonatkozó módszertani és kommunikációs 

képzésekre mindenképpen szükség lenne a műemlékekkel különböző szinteken foglalkozó 

szakemberek körében. 

8) A norvég örökségvédelmi szervek gyakorlati tanácsokkal és irányelvekkel igyekszenek segíteni 

a történeti épületek tulajdonosait, hogy megtalálják házaik és lakásaik leginkább 

energiahatékony felújítási és működtetési megoldásait. Hazánkban is fontos volna annak a 

tudásnak a terjesztése, hogy nem csak történeti és identitási szempontból, de mindent 

összevetve ökológiailag is előnyösebb lehet egy régi ház felújítása a bontásnál és új építésénél. 

Ennek érdekében, a norvég mintát követve, érdemes volna olyan segédletek összeállítása, 

amely régi épületek energiahatékonyságát növelő intézkedéseit foglalja össze , különböző 

épülettípusokat bemutatva. Hazai egyetemeken (pl. BME) folynak már erre vonatkozó 

kutatások, amelyek eredményeit fontos lenne összegezni és megosztani a szakmai és laikus 

közvéleménnyel. 

9) A norvég Asset Creation Program mintájára és főbb tapasztalataira támaszkodva időszerű 

volna egy olyan hazai, állami támogatással megvalósuló értékteremtő program elindítása, 

ami a köz használatában lévő, vagy abba állítható műemlékek, történeti környezetek felújítását 

célozza meg úgy, hogy azokat a fenntartható társadalmi, kulturális, környezeti és gazdasági 

fejlődés egyik fontos alapjaként, erőforrásaként tekint i. A felújítással egyidejűleg 

együttműködések, hálózatok kialakítását segíti (a tulajdonosok, vállalkozók, hatóságok, 

önkormányzatok, múzeumok és civil szervezetek között). Továbbá, munkahelyeket hoz létre 

és folyamatosan fejleszti, értékeli, valamint terjeszti az örökség védelméhez és kezeléséhez 

szükséges tudást (projektmenedzsment, üzleti tervezés, vállalkozói és civil közösségek 

szervezése, örökség-közösségfejlesztés, felújítás közösségi tervezésének módszertana stb.) a 

különféle fejlesztésekkel foglalkozó szakemberek (pl. terület-, vidék- és közösségfejlesztők) 

civil és szakmai szervezetek, valamint helyi lakosok körében.  (Hazánkban erre jó példa a jelen 

projektünk keretében megvalósuló Balatoncsicsói plébánia felújítása és a kapcsolódó örökség-

közösségfejlesztése. Ez a projekt térségi szintű fejlesztési erőforrásként kezeli a 

műemléképületet, aminek fenntartható működtetésére vonatkozó új tudás létrehozását és 

terjesztését helyezi középpontba.) 

10) Az értékteremtő programban teret kaphatna a hazánkban is kívánatos szakiparos képzés, mely 

során szakrestaurátorok és a hagyományos technikákat ismerő kőművesek, ácsok, asztalosok 

stb. képeznek szakmunkásokat a történeti épületek felújítási módszereire.  


