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Tisztelt Bizottság!
A Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztálya hivatalból
műemléki érték nyilvántartásba vételére irányuló eljárást indított a Debrecen, Egyetem tér 2. szám alatti 22246/2
helyrajzi számú ingatlanon található Egyetemi templomra vonatkozóan.
A műemléki értékként történő nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló értékvizsgálati dokumentáció a következő
megállapításokat tette:
„A templom Borsos József (Hódmezővásárhely, 1875 - Debrecen, 1952) életművének fontos darabja. Borsos a
XX. század első felének kitűnő építésze volt, épületei egyéni vonásokkal rendelkeznek. A templom kiérlelt
térstruktúrája a magyarországi protestáns templomépítészet fejlődésében jelentős állomásnak tekintendő. A
művészettörténeti szakirodalom ennek megfelelően tartja számon és tárgyalja az épületet. (Magyar művészet
1800-tól napjainkig. Szerk. Beke László. Budapest, 2002. p. 245, Magyarország építészetének története. Szerk.
Sisa József, Dora Wiebenson. Budapest, 1998. p. 294.) Az ideális - a gyülekezet és a lelkész téri egységét
kifejező - centrális térforma megvalósítása érdekében az építtető református egyház Csikesz Sándor professzor
vezetésével teológiai és liturgiai érveléssel megalapozva fogalmazta meg a tervezési programot. Az Egyetemi
templom nemcsak építészeti megformálása, de elhelyezkedése és befogadóképessége révén is kiemelt
jelentőségű. A több évtizedes méltatlan használatot követően eredeti fényében állítják helyre a templomot, a
munka a tervezés stádiumában tart. Az épület helyi védelem alatt áll. Építészettörténeti, helytörténeti,
kultúrtörténeti rangja okán javasoljuk az épület műemléki nyilvántartásba vételét.”
A fentiek alapján - tekintettel arra, hogy az épület koránál, művészi kialakításánál, helytörténeti jelentőségénél
fogva hazánk múltja és a magyar nemzet, a helyi közösség hovatartozás-tudata szempontjából országos
jelentőségű történeti, építészeti és iparművészeti emlék alkotórészeivel, tartozékaival és beépített berendezési
tárgyaival együtt – Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter, mint a kulturális örökség védelméről
szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 71. § (1) bekezdés d) pontja szerinti központi, közhiteles
nyilvántartást vezető hatóság a Debrecen II. kerület, Egyetem tér 2. szám alatti 22246/2 helyrajzi számú
ingatlanon található Egyetemi templomot 31057 műemléki azonosító számon a KSZ-8/359/2 (2018) számú
határozatával műemléki értékként nyilvántartásba vette.
Ezt követően a Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztálya a
KSZ-8/1479/5 (2018) számú levelében arról értesítette Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a
kulturális örökség védelméért felelős miniszter az Egyetemi templom műemlékké nyilvánítás előkészítésének
megindításáról döntött.
A régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti
lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet
8. § (3) bekezdése alapján a nyilvántartást vezető hatóság kikéri az érintett nyilvántartott műemléki érték szerinti
illetékes települési önkormányzat polgármesterének, valamint a nyilvántartott műemléki érték tulajdonosának
vagy tulajdonosi közösségének véleményét a védetté nyilvánítással kapcsolatban.
Ugyanakkor, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdésének 6. pontja értelmében a Környezetvédelmi és
Városfejlesztési Bizottság véleményezi az önkormányzat illetékességi területén lévő és műemléki oltalmat,
valamint a helyi védelmet (egyedi és területi) érdemlő értékek védetté nyilvánítására, illetőleg a védelem
megszüntetésére irányuló kezdeményezést.
Tekintettel arra, hogy a hatóság a polgármester véleményének kikérését a megkereső levelének részeként
csatolt és előszerkesztett Vélemény-nyilatkozat kitöltése révén kéri, a bizottság elé terjesztendő szakmai
javaslataimat is indokolt ezen irattervezetben foglalt szempontok alapján kifejteni.
Figyelemmel arra, hogy ezen irattervezetben rögzített szempontok az ingatlan tulajdonosa, a Tiszántúli
Református Egyházkerület jogosultságát is érintik, e vonatkozású kérdéskörökben (2.a, 5.b, 6.,7. és 8. pontok) az
Önkormányzat részéről a vélemény-nyilvánítás mellőzendő.
Fentiek alapján szakmai véleményemet az alábbiak szerint ismertetem:

1. A műemlékké nyilvánítás kezdeményezéséről alkotott általános véleményem:
A Borsos József által 1938-ban tervezett koramodern stílusú templom feltehetően már 1940-ben már állt. A
templombelsőt Haranghy Jenő virágmintákkal díszített kazettás mennyezete illetve további 35 színes
üvegablak ékesítette, amelyek sajnálatosan elpusztultak az idők során. Borsos József a város műszaki
tanácsosaként XX. század első felében hosszútávon meghatározta a város strukturális és arculati
fejlődését, fontos számunkra tehát, hogy egyik legimpozánsabb épített öröksége országos védettséget
kapjon.

2. A műemlékké nyilvánításból, véleményem szerint az alábbi hatások származnak
b) az építmény (együttes) hasznosítása, fejlesztése szempontjából:

Örömteli lenne, egy a jövőben esedékessé váló felújítás alkalmával, ha az épület belső falazatain
feltárásokat végeznének a festmények restaurálásának érdekében, valamint – a Debreceni Egyetem
főépületének helyreállított üvegablakaihoz hasonlóan – egy megalapozott kutatás nyomán a templom is
visszanyerhetné míves díszüvegeit.

3. A műemlékké nyilvánítás a műemléki érték hozzáférhetővé tételét, meglátásom szerint szolgálja / nem
szolgálja*, mert

Az Egyetemi templom eddig is nyitva állt és látogatható volt az érdeklődők számára. Minden bizonnyal ez
az Országos védettség után is fennmarad.

4. A műemlékké nyilvánítás várható társadalmi hatásai, a közérdekűség szempontjából, meglátásom szerint a
következők lehetnek:

Véleményem szerint fontos, hogy az eddig nem védett, vagy helyi védettséggel rendelkező
épületállományainkat mind inkább országos védettség alá vonjuk, hiszen így egyfelől az ingatlan kulturális
értékének imázsa is növekszik, másfelől pedig talán több pályázati lehetőség, s így több forrás válhat
elérhetővé, ami által egy-egy helyreállítás és/vagy rekonstrukció alkalmával a városi és egyetemi közösség
is érzékelheti, átélheti Debrecen egyik impozáns épületének eredeti pompában történő megújulását.
Az egyetemi templom, mint a cívisváros koramodern épületeinek egyik legkiemelkedőbb darabja országos
műemlékként híven állít emléket mind az építész, mind az alkotó mind pedig az adott építészeti kor
bemutatására.

5. A műemlékké nyilvánítás elmaradásából a következő kockázatok származnak

a) az építmény (együttes) fennmaradása szempontjából:
Az Országos védettség hiányában félő, hogy az épület nem kap akkora figyelmet, amely megilletné, s így a
források beszűkülése és/vagy elmaradása miatt az ingatlan esetleg nem nyerné vissza egykori még
mívesebb kialakítását, hiszen kallódó értékei veszendőbe mehetnek az idő előrehaladtával.

Összegzésül, a műemléki érték Egyetemi templom műemlékké nyilvánításának támogatását javasolom.
Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.
Határozati javaslat:
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
China Tibor városi főépítész előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdésének 6. pontja alapján
1./ támogatja a Debrecen, Egyetem tér 2. szám alatti 22246/2 helyrajzi számú ingatlanon található műemléki
érték Egyetemi templom műemlékké nyilvánítását.

2./ Felkéri a főépítészt, hogy az 1./ pont szerinti döntésről a polgármestert értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: a főépítész
A határozati javaslat egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2018. december 5.
China Tibor
főépítész

