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A napirend 1. pontja:
A Világörökség Szakbizottság jelen ülése napirendjének elfogadása.
Döntés /VÖSZB_2013_1_01
A szakbizottság
1.
áttekintve az ülés javasolt napirendjét;
2.

jóváhagyja azt.

A napirend 2. pontja:
A Világörökség Szakbizottság Ügyrendjének elfogadása
A 17/2012. (II. 16.) az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról szóló kormányrendelet
12. § (5) d) pontja előírja a szakbizottság ügyrendjének elfogadását. A Forster Központ a
vonatkozó jogszabályok alapján, tekintetbe véve az Emberi Erőforrások Minisztériuma
véleményét, elkészítette a Világörökség Szakbizottság ügyrendjét.
Döntés /VÖSZB_2013_1_02
A szakbizottság
1.
áttekintve a Világörökség Szakbizottság ügyrendjét;
2.

módosításokkal elfogadja azt (2. sz. melléklet).

A napirend 3. pontja:
Tájékoztatás a Fertő-táj és Budapest világörökségi helyszíneket érintő UNESCO-missziók
előkészítéséről
Az UNESCO Világörökség Bizottság 2011. június 23-án hozott döntése alapján 2013. február
25. és március 1. között UNESCO-ICOMOS szakértői misszióra (ún. „reaktív monitoring
misszió”) kerül sor Budapesten a budapesti világörökségi helyszínre vonatkozó bizottsági
döntések (35 COM 7B.95) végrehajtására vonatkozóan.
Fertő /Neusiedlersee kultúrtájra vonatkozóan a helyszínen épült szélerőműveknek a
világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékére gyakorolt hatásának felmérésére Ausztria,
mint Részes Állam kezdeményezésére ICOMOS Tanácsadó misszióra kerül sor a
világörökségi helyszínen 2013. első negyedében.
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Döntés /VÖSZB_2013_1_03
A szakbizottság
1. áttekintve a két misszióra vonatkozó dokumentumokat (3. sz. melléklet);
2. tudomásul veszi a két misszió előkészítését, tervezett programját;
3. javasolja a Miniszternek, hogy a forrásokat a feladatoknak megfelelően biztosítsa.

A napirend 4. pontja:
Tájékoztatás a Tokaj-Hegyalja, illetve Budapest világörökségi helyszíneket érintő megőrzési
állapotjelentések készültségéről

A Világörökség Bizottság 2011. június 23-án hozott döntéseiben (35 COM 7B. 94 és
35 COM 7B. 94 számú döntések) kérte a Részes Államot, hogy a tokaj-hegyaljai és a budapesti
világörökségi helyszínekre készítsen megőrzési állapotjelentéseket és ezeket 2013. február 1-ig
angol nyelven nyújtsa be az UNESCO Világörökség Központnak.
Döntés/VÖSZB_2013_1_04
A szakbizottság
1. áttekintve a két világörökségi helyszínre vonatkozó megőrzési állapot jelentéseket
2. a kért módosításokkal egyetért a jelentésekkel (4. és 5. sz. melléklet);
3. a jelentéseket jóváhagyásra javasolja a Miniszternek;
4. kéri a Világörökség Titkárságot az angol nyelvű fordítások elkészíttetésére, valamint
azoknak az UNESCO Világörökség központhoz határidőre történő benyújtására, egy
időben az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának tájékoztatásával.

A napirend 5. pontja:
Tájékoztatás a Világörökségről szóló törvény és végrehajtási rendeletei végrehajtásáról és
a vonatkozó jogszabályi változásokról
A szakbizottság áttekintette a Világörökség törvényt (Vötv.) és végrehajtási rendeleteit, valamint
az ezek végrehajtásából fakadó legfontosabb feladatokat, a módosult határidőket, a feladatok
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elvégzésének felelőseit. A kérdéskör részletesebb bemutatása az ülésen rövid prezentáció
formájában fog megtörtént.
Döntés/ VÖSZB_2013_1_05
A szakbizottság
1. áttekintve a Világörökségről szóló 2011/LXXVII. törvényből és végrehajtási
rendeleteiből eredő feladatokat (6. sz. melléklet);
2. tudomásul veszi a feladatok ütemezését és feladatmegosztást; (7. sz. melléklet)
3. javasolja a Miniszternek , hogy a feladatok elvégzéséhez szükséges forrást biztosítsa.

A napirend 6. pontja:
Tájékoztatás a 2013-2014-es időszaki jelentéstétellel kapcsolatos feladatokról, és azok
végrehajtásáról
A Világörökség Egyezmény keretében, annak 29. cikkelye alapján, hatéves ciklikussággal
„időszaki jelentéstételre” (Periodic Reporting) kerül sor. A jelentéstétel második ciklusa 20132014 között történik. A jelentéstétel során a Részes Államok kötelesek beszámolni az
Egyezmény végrehajtása terén tett lépésekről: a kulturális és természeti örökség védelme terén
tett átfogó intézkedéseikről (jogszabályok, adminisztratív és intézményi keretek, stb.) és a
területükön lévő világörökségi helyszínek megőrzési állapotáról.
Döntés/ VÖSZB_2013_1_6
A szakbizottság
1. áttekintve az Időszaki Jelentéstétellel kapcsolatos feladatokat (8. és 9. sz. melléklet);
2. javasolja, hogy az érintett tárcák /EMMI, VM, BM, KIM/ segítsék elő az Időszaki
jelentéstétel hazai teljesítését és javasolja ennek előmozdítása érdekében
munkabizottság létrehozását az érintett tárcák képviselőinek tagjaiból;
3. kéri Miniszter urat a feladatok elvégzéséhez szükséges források biztosítására annak
érdekében, hogy Magyarország meg tudjon felelni Részes Állami kötelezettségeinek
és egyúttal aktív szerepet vállalhasson az Időszaki Jelentéstétellel kapcsolatos
nemzetközi együttműködésben.
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