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Az ülésen jóváhagyott napirend 1. pontja (A munkadokumentumokban a 2. pont)
A 2012. január 1-jén hatályba lépett, a Világörökségről szóló LXXVII. törvény, annak
végrehajtási rendeletei és az ezekből fakadó feladatok
A Bizottság röviden áttekintette a Világörökség törvény (Vötv.) és végrehajtási rendeletei
végrehajtásából fakadó feladatokat, határidőket, a feladatok elvégzésének felelőseit. Dr. Soós
Gábor, a Bizottság titkárának az ülésen elhangzott előadását ld. a 2. sz. mellékletben. Az
előadáson a Vötv-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott 2012. évi feladatokat és
azok megosztásának tervezetét ld. az 3. sz. mellékletben.
Döntés / VÖMNB_2012_1_02
A Bizottság
1. áttekintve a Világörökségről szóló 2011/LXXVII törvényből és végrehajtási
rendeleteiből eredő feladatokat;
2. jóváhagyja a 2012. évi feladatok ütemezését és a javasolt feladatmegosztást és az
ülésen javasolt kiegészítésekkel elfogadja (ld. a napirend 2. pontjához tartozó
VÖMNB_2012_1_02 sz. munkadokumentum 1. sz. mellékelt táblázata: 2012. évi
feladatok, a 2012. január 1-jén hatályba lépett világörökségről szóló LXXVII Törvény
(Vötv), valamint a 315/2011 végrehajtási rendelet által előírt feladatok ütemezése);
3. javasolja a Miniszternek, hogy a rendelkezésre álló forrásokat a feladatoknak
megfelelően biztosítsa.

Az ülésen elfogadott napirend 2. pontja (A munkadokumentumokban a 3. pont) :
Egyebek
Döntés / VÖMNB_2012_1_03

1.
4.
5.

6.
7.

A Bizottság
áttekintve a Megőrzési Állapotjelentésekkel és az Időszaki Jelentéstétellel kapcsolatos
feladatokat;
kéri Miniszter urat a feladatok elvégzéséhez szükséges erőforrások biztosítására;
továbbá felkéri az érintett társtárcákat (NEFMI, NFM, VM), hogy segítsék elő a
Világörökség Bizottság döntéseiben foglaltak hazai teljesítését mind a Megőrzési
Állapotjelentések, mind az Időszaki Jelentéstétel vonatkozásában;
javasolja Miniszter úrnak, hogy a VÖB által előírt UNESCO / ICOMOS missziót
2012. szeptember-októberre hívja meg a budapesti helyszínre;
javasolja Miniszter úrnak, hogy a VÖB által kért tanulmány a tokaj-hegyaljai
helyszínen működő bányáknak a kiemelkedő egyetemes értékre gyakorolt hatásáról
2012. szeptemberig készüljön el;
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8. sürgeti a tokaj-hegyaljai helyszínen az alternatív tranzitút (Tiszanagyfalu – Mád Encs térsége) megépítését, a helyszín értékeit figyelembe vevő nyomvonallal,
9. felkéri Miniszter urat és az érintetett tárcákat, hogy a Budai Várnegyed fejlesztése
során érvényesítsék a 4. és 5. mellékletben szereplő szempontrendszert, különös
tekintettel a világörökségi helyszín későbbiekben feltárandó, esetleg jelenleg még nem
ismert értékeire.
10. felkéri a Titkárságot a budapesti misszió lebonyolítására valamint a megőrzési
állapotjelentések előkészítésére.
Az ülésen jóváhagyott napirend 3. pontja (A munkadokumentumokban a 1. pont):
A nyolc magyar világörökségi helyszínre vonatkozó Kiemelkedő Egyetemes Érték
Visszamenőleges Meghatározások (KEÉM) tervezetének jóváhagyása
A Bizottság, áttekintve a Kiemelkedő Egyetemes Érték Meghatározás fogalmát, a tervezetek
elkészítésének szükségességét, valamint a nyolc hazai világörökségi helyszín - a VÖMNB
Titkárság által a helyszínekkel együttműködésben elkészített - KEÉM-tervezetét.
Döntés / VÖMNB_2012_1_01

1.
2.

3.
4.

5.

A Bizottság
megköszöni a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak a KEÉM-tervezetek elkészítését;
megvitatva a nyolc magyar világörökségi helyszín KEÉM tervezetét és január 26-i
határidőig lehetőséget adva a további egyeztetésekre, az ülésen felvetett néhány kisebb
módosítást a Titkárság beépíti a tervezetekbe.;
elfogadja hat magyar világörökségi helyszín Kiemelkedő Egyetemes Érték
Meghatározás tervezetét és
javasolja az ülésen megfogalmazott észrevételek figyelembe vételével véglegesített
tervezetek benyújtását az UNESCO VÖK felé a 2012. február 1-i határidőig a
megfelelő formában, a szövegek idegen nyelvre fordítása után;
üdvözli a 2 határon átnyúló világörökségi helyszín KEÉM-tervezetével kapcsolatban
folyamatban lévő egyeztetéseket az osztrák ill. a szlovák féllel, melyekhez a Titkárság
által előkészített (és a helyszín magyarországi részének kezeléséért felelős szervezettel
egyeztetett) szövegjavaslatot jó kiindulási alapnak tartja és felhatalmazza a VÖMNB
Titkárságot a további egyeztetések lefolytatására az érintett szomszédos Részes
Államokkal, valamint ezt követően a KEÉM-tervezetek UNESCO VÖK felé való
benyújtására, a két érintett szomszédos Részes Állammal (Szlovákia és Ausztria)
közösen, 2012. február 1-i határidőig, a megfelelő formában.

