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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A  Házszabály  118.  §.  alapján  a  Magyar  Köztársaság  Alkotmányának  27.  §-a  alapján 
bejelentem, hogy kérdést kívánok feltenni

Bozóki Andrásnak a
Nemzeti Kulturális Örökség miniszterének

„  Kívánja-e  támogatni  a  kormány  az  egyedülálló  szentgotthárdi  műemlék  templom 
megmentését és felújítását?” 

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!
 

A térség képviselőjeként hosszú évek óta aggódva figyelem a szentgotthárdi barokk 
templom egyre súlyosbodó állapotát, s próbálok valamit tenni a romlás megakadályozására.
A katolikus egyházközség óriási  erőfeszítéseket  tesz a 227 éves templom megmentéséért, 
azonban szerény anyagi erejükből csak a legsürgetőbb állagmegóvó teendőkre futja.
2003. június 2-án kérdést tettem fel a parlamentben „Van-e kormányzati akarat a hazánkban 
egyedülálló  műemléktemplom  megmentésére”-  címmel.  Az  akkori  állapotokat  ecsetelve 
elmondtam, hogy a ető beázik, sérülnek az értékes Dorfmeister freskók.
Nos  azóta  semmi  sem  történt,  ennek  az  egyedülálló  nemzeti  kulturális  örökségnek  a 
megóvásáért. A sajtó is közli a döbbenetes képeket, mely szerint az idei télen már a tető is 
beszakadt.  Immár  nem  csak  a  falfestmények,  műkincsek  és  berendezések,  de  mindenki 
veszélybe kerül aki belép a templomba. 
A teljes felújításra programterv készült, és kétszer pályáztak már - sikertelenül. A több száz 
milliós rekonstrukció állami segítség nélkül nem valósulhat meg, ezt mindenki tudja.
Három éve  az  -  akkori  -  miniszter  is  elismerte  a  parlament  nyilvánossága  előtt,  hogy  a 
„műemlékjegyzékben  szereplő  értékek  állapotának  fenntartása,  a  műemlékeknek  a  jövő 
nemzedék számára történő megőrzése elsősorban kormányzati felelősség.”
Hiller István hozzátette még azt is, épp ezért figyelemmel fogja kísérni ezt az ügyet is. 
A szentgotthárdiak véleményét összegezve a helyi plébános azt nyilatkozta a megyei lapban: 
úgy látja, nincs igazi szándék a templom megmentésére.



Miniszter Úr!
A 24. óra is elmúlt, a templom kormányzati segítség nélkül könnyen romhalmazzá válhat – 
békeidőben. S még hálát is adhatunk, ha emberáldozatot nem követel majd egy esetlegesen 
bekövetkező omlás.
Kérdezem,  kívánja-e  támogatni  a  kormány  a  kárenyhítést,  a  felújítást,  vállalja-e  a 
felelősséget, ha ez az egyedülálló épületegyüttes jóvátehetetlen sérüléseket szenved?

A kérdésre írásban kérem a választ!         

Budapest, 2006. 02.21. Tisztelettel:

Németh Zsolt
   Független országgyűlési képviselő 



NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

MINISZTER

Németh Zsolt képviselő úr
részére

Tisztelt Képviselő Úr!

K/19349. számú, „Kívánja-e támogatni a kormány az egyedülálló szentgotthárdi műemlék 
templom  megmentését  és  felújítását?  Címmel,  a  Házszabály  91.  §-a  alapján  benyújtott 
írásbeli kérdésére az alábbiakról tájékoztatom:
A templom  felújítását  a  Nemzeti  Kulturális  Örökség  Minisztériuma  2002-ben  5  millió 
forinttal  támogatta.  A  támogatást  a  Szentgotthárdi  Barokk  Templomért  Alapítvány 
elszámolása  szerint,  templom  bejárati  lépcsőelemekre,  templomlépcső  munkálataira, 
templomkapu  cseréjére,  templom  asztalos  munkálati  felújítására,  harang  villamosítására, 
toronyóra javításra fordították.
Sajnálatosnak tartom, hogy a korábbi felújítás ellenére az idei évben már a templomtető is 
beszakadt.
A kulturális  fejezet  rendelkezik az  Egyházi  Kulturális  Alap  előirányzattal,  amely  egyházi 
műemlékek, ingatlanok felújítására, beruházására szolgál.
Az előirányzat felosztását a tárca az egyházakkal egyeztetve, az onnan érkezett javaslatok 
alapján osztja fel.
A Magyar  Katolikus  Egyház  nem  tett  érdemi  javaslatot  a  templom  rekonstrukciójának 
szükségességére, így a rendelkezésre álló támogatás más ingatlanok felújításához rendelődött.
Bízom benne,  hogy a közeljövőben érdemi javaslat  érkezik,  melynek alapján a szükséges 
anyagi  támogatást  tudjuk  nyújtani,  így  elegendő  pénzügyi  háttér  teremthető  az  egyházi 
tulajdonos, a hívek, az önkormányzat, illetve a központi költségvetés összefogásával.
Képviselő úr kérdését egyben támogató igényként regisztráltam, s megküldtem Dr. Gulyás 
Kálmán úrnak, az Egyházi kapcsolatok címzetes államtitkárának.

Budapest, 2006. március 6.

Tisztelettel

Dr. Bozóki András

1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22. * Telefon: 484-7139 * fax: 484-7140, 484-7301



Németh Zoltán plébános véleménye a miniszteri válaszról:

„Meglepődve olvastam a Miniszter úr válaszát, s megerősödött bennem az a vélemény, amit 
korábban nyilatkoztam: nincs igazi szándék a templom megújítására.

Az egyházközség évek óta  (az  első fényképes felmérés,  tervek legalább 10 évvel  ezelőtt 
készültek) minden fórumon, a sajtó nyilvánosságától kísérve, az önkormányzattal  karöltve 
bemutatta a templom állapotának helyzetét.  A Műemlék Hivatal több esetben megkapta a 
dokumentációt. Ez a Hivatal a Kulturális Örökség Minisztériumához tartozik. A 90-es évek 
közepétől valamennyi kormány (kormányfők és a különböző tárcák miniszterei) kézbe kapta 
a templom állagáról szóló jelentést. Ennek nyomán kaptuk Dr. Orbán Viktor miniszterelnök 
támogatásával  a  válaszban  említett  5  millió  forintot,  amit  csak  a  fentiekben  említett 
munkálatok elvégzésére  fordíthattuk.  Ha ezeket  nem tudtuk volna megvalósítani,  akkor  a 
támogatást  elveszítjük.  A későbbiekben lehetett  volna  aztán arra  hivatkozni:  lám ezt  sem 
tudták  felhasználni.  Ez  az  összeg  azonban  a  tetőzet  felújítási  tervekre  is  alig  lett  volna 
elegendő, érdemi munkára pedig, egyáltalán nem. Önrészként, egy esetleges pályázatra nem 
használhattuk volna fel.
Ezek után kissé furcsának tartom, hogy a Miniszter Úr azt rója fel: „A Magyar Katolikus 
Egyház nem tett érdemi javaslatot a templom rekonstrukciójának szükségességére,…” Mit 
kellett volna tenni. Cinikusan azt is mondhatnám: talán halottakat kellett volna produkálnunk, 
hogy érzékeltessük: vészhelyzet van.

Egyébként,  a  miniszteri  válasz  nyilvánosságra  kerülése  után  levelet  kaptunk  Dr.  Gulyás 
Kálmán  úr  aláírásával,  aki  közli,  hogy  9  172  000.-  Ft,  vissza  nem térítendő  támogatást 
biztosít a „szentgotthárdi Nagyboldogasszony Plébánia (!) tetőszerkezetének felújítására. Ez 
az  összeg  az  Egyházi  Kulturális  Alap  2006.  évi  költségvetéséből  az  egész  Szombathelyi 
Egyházmegyére  jutó  rész.  Ha  a  Kulturális  Alapban  a  Magyar  Katolikus  egyházmegyék 
számára arányosan ennyi pénz van, (hazánkban 12 egyházmegye van) akkor egy műemlék 
templom sem fog megmenekülni a pusztulástól.
2006.  március  8-án,  -  erről  az  átadó  informált  –  Gyurcsány  Ferenc  miniszterelnök  úr, 
szentgotthárdi villámlátogatásakor írásos tájékoztatást kapott a templom állapotáról. Az irat 
átadásakor megjegyezte Kiss Péter kancellária miniszterének: „Ezzel az üggyel foglalkoznunk 
kell!” Bár, az ominózus mondat még a választási kampányban hangzott el, remélem, mégis 
komolyan lesz véve!”
      


