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Tisztelt Közgyűlés!

I. Tartalmi összefoglaló

A  Mátra  Erőmű  Zrt.  bükkábrányi  bányájában  2007  júliusában  közel  8  millió  éves 
mocsárerdő részlet került elő. Ehhez hasonló jellegű és méretű leletet Európában még 
nem  fedeztek  fel.  (Hasonló  1,5  millió  éves  fákat  találtak  Közép-Olaszországban 
Dunnarobba  lelőhelyen.  A  szintén  hasonló  jellegű  ipolytarnóci  leletnek  csak  a 
szerkezete  maradt  meg,  belső  része  elpusztult.)  A  miskolci  Herman  Ottó  Múzeum 
munkatársai  az  összes  érintett  szakhatóságot  értesítve,  a  hazai  tudományos  élet 
szaktekintélyeivel  együtt  elvégezték  a  fák  elsődleges  tudományos  felmérését.  A fák 
közül  4  db-ot  Miskolcra  szállítottak,  jelenleg  a  Herman  Ottó  Múzeum  udvarán 
ideiglenes burokban várnak konzerválásra. 
A 16 fa közül  8 darab volt  ép példány,  melyekből  teljes évgyűrű  minta vehető.  Az 
utókor  és  a  nemzetközi  kutatás  számára  adható  steril  mintadarabok  a  miskolci  4  fa 
esetében  végezhetők  el,  mivel  ezeken  a  fákon  az  eredeti  8  millió  évvel  ezelőtti 
szerkezetet megváltoztató beavatkozás nem történt. Az átfogó nemzetközi híradásnak 
köszönhetően (BBC, National Geographic) Borsod-Abaúj-Zempén megye, Miskolc és 
Bükkábrány a nemzetközi tudományos élet fókuszába került. 
Az Európai Unió által november elejére Firenzébe szervezett nemzetközi konferenciára 
a  múzeum  munkatársai  több  anyagmintát  is  visznek.  Itt  részt  vesznek  azok  a  svéd 
kutatók, akik az ottani fakonzerválás terén bírnak jelentős tapasztalatokkal. A kutatás 
során korábbi anyagminták kerültek németországi és franciaországi laboratóriumokba, s 
a  jelentősebb  hazai  intézmények  kivétel  nélkül  önként  és  saját  költségvetésükbe 
beillesztve vesznek részt a kutatói munkában.  
A  konferencia  után  általános  nemzetközi  igény  várható  a  kutatói  programba  való 
csatlakozáshoz, melyhez a „steril” 4 db miskolci fa kutathatósága, ill. az anyagminta 
vétel biztosítása elengedhetetlen.
Mindehhez  szükséges  a  fák  konzerválása,  amely  cukros  oldattal  történik.  A 
konzerváláshoz a múzeumnak külön épületet  kellett  emelnie.  Az oldathoz a cukor, a 
vegyszerek,  valamint  a  konzerválási  épület  költsége  –  a  Herman  Ottó  Múzeum 
tájékoztatása szerint – 60 Millió Ft. 
A konzerválás után a múzeum a fákat az ún. „Pannon-tenger Múzeumában” kívánja 
elhelyezni,  melynek  tudományos  háttéranyaga  tovább  bővíthető.  Ez  a  „múzeum”  a 
Herman Ottó Múzeum Görgey Artúr utca felőli részén, a földbe süllyesztve, üvegtetővel 
lesz kialakítva, a látványterveket Rudolf Mihály építészmérnök készítette. A múzeum 
létrehozásához szükséges EU-s pályázat már elkészült, azonban ennek sikeres elbírálása 
sem nélkülözheti a 4 db miskolci fa teljes megóvását.
A fák  konzerválására  eddig  számos  cég,  intézmény,  civil  szervezet  (pl.  Oktatási  és 
Kulturális  Minisztérium,  Rotary  Magyarország  Klub,  Magyar  Telekom  Rt.)  és 
magánszemélyek nyújtottak támogatást.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a konzerválási munkálatokat 2 Millió Ft 
összeggel kívánja támogatni. 
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II. Az önkormányzat stratégiájához való viszony

Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  2004 szeptemberében  fogadta  el  Miskolc város 
kulturális  stratégiáját,  amelyben  fő célkitűzések között  szerepel  a  sajátos  tárgyi,  szellemi 
értékek  megőrzése,  a  kulturális  turizmus  számára  érdekes  attrakciók,  komplex  termékek 
létrehozása. A stratégiában egységes célként jelenik meg az értékteremtés, értékközvetítés és 
az értékőrzés alapelve.  

III. Előzmények

A 2007 júliusában megtalált fák közül 4 db Miskolcon, jelenleg a Herman Ottó Múzeum 
udvarán  felállított  ideiglenes  tárolókban  várnak  konzerválásra.  A  nemzetközi  jelentőségű 
lelet  megmentéséhez  jelentős  társadalmi  összefogásra  van  szükség.  A  Herman  Ottó 
Múzeumban tervezett „Pannon-tenger Múzeuma“ előkészítésére már történtek lépések. Bár a 
Herman  Ottó Múzeum megyei  fenntartású,  a  korábbiakban is  kiválóan együttműködött  a 
városi  intézményekkel  (pl.  Miskolci  Galéria  Városi  Művészeti  Múzeummal)  közös 
tudományos projektek, kiállítások megvalósításában. 

IV. Várható szakmai hatások

A  fák  konzerválásával  Miskolc  jelentős  kulturális  turisztikai,  valamint  tudományos 
attrakcióval fog bővülni. A nemzetközi érdeklődés már most is igen jelentős. Várhatóan  a 
várost  a  világ  minden  tájáról  felkeresik  majd  azok  a  kutatók,  akik  növénytannal, 
paleobiológiával és paleoökológiával foglalkoznak. Miskolc – az eddig feltárt leletekkel – a 
nemzetközi őstani kutatás bázisává válhat. 

V. Várható gazdasági hatások

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a fák konzerválásához 2 Millió Ft  támogatást 
biztosít.  E  támogatás  a  későbbiek  folyamán  közvetett  módon  visszatérül  (kulturális  és 
tudományos turizmus). 

VI. Kapcsolódások

A konzerválást  követően  a  „Pannon-tenger  Múzeumában”  kiállított  fák  a  kulturális  és  a 
tudományos turizmust jelentősen erősítik. A város olyan páratlan nemzetközi attrakcióval fog 
rendelkezni, amely mind országos, mind nemzetközi szintű érdeklődést vált ki, s a városba 
látogatók egyik célpontja lesz. 

VII. Fennmaradt vitás kérdések

A szakmai előkészítés során nem maradt vitás kérdés.

VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  által  felajánlott  támogatásról  a  helyi  sajtót  tájékoztatni 
szükséges. 
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Tisztelt Képviselőtársaim, Tisztelt Közgyűlés!

Kérem  a  Tisztelt  Közgyűlést,  hogy  a  „Javaslat  a  mocsári  ciprusok  konzerválásának 
támogatására”  című előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen.

Miskolc, 2007. október 30.

Fedor Vilmos
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Határozati javaslat:

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  „Javaslat  mocsári  ciprusok  konzerválásának 
támogatására” című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  miskolci  Herman  Ottó  Múzeumban 
elhelyezett 4 db mocsári ciprus konzerválására 2 Millió Ft támogatást biztosít. 

Felelős: Polgármester

Közreműködik:  Kulturális és Vendégforgalmi Osztály
      Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály
      Herman Ottó Múzeum

Határidő: 2007. november 30. 

Miskolc, 2007. 

Káli Sándor
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