Budapest – a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út (Magyarország)
(C 400 bis)
35 COM 7B.95 számú döntés
A Világörökség Bizottság
1. Megvizsgálva a WHC-11/35COM/7B dokumentumot,
2. Felidézve a Bizottság 33. ülésén (Sevilla, 2009) elfogadott 33 COM 7B.107 számú
döntést,
3. Tudomásul veszi, hogy az úgynevezett „Régi pesti zsidónegyedben” csökkent a bontási
engedélyek száma;
4. Megköszöni a Részes Állam tájékoztatását a „Kultúra Utcája” elnevezésű projekt
alakulásáról, amely a környék fenntartható fejlesztésének modellértékű példája kíván
lenni;
5. Továbbá súlyos aggodalmát fejezi ki a világörökségi helyszín védőzónájában, a pesti
oldalon, a világörökségi helyszín közvetlen határán tervezett nagyszabású fejlesztéssel
kapcsolatosan, amely a Bécsi utca egyik oldalának lerombolását eredményezné, és arra
biztatja a Részes Államot, hogy minden szükséges eszközt alkalmazzon ennek a
bontásnak a megakadályozására;
6. Kéri a Részes Államot, hogy folyamatosan tájékoztassa a Világörökség Központot a
Bécsi utcával és a Hősök terével kapcsolatos tervezett fejlesztések alakulásáról,
valamint, hogy a kiemelkedő egyetemes értékre vonatkozó örökségi hatásvizsgálatokra
vonatkozó eljárásokat kövessék a tervezett fejlesztések minden lépése során;
7. Elismerését fejezi ki a Részes Állam által végzett munkáért, amelyet annak érdekében
végez, hogy 2012 elejére életbe léphessen a Világörökségről szóló törvény, továbbá
kéri, hogy a törvény kihirdetését követően a Részes Állam küldje azt meg a
Világörökség Központ részére;
8. Arra biztatja a Részes Államot, hogy az új törvény kihirdetését követően mielőbb
végezze el a helyszín kezelési tervének és kezelő szervezetének felülvizsgálatát;
9. Üdvözli a Margitsziget világörökségi védőzónába történő felvételéről szóló, nemzeti
szinten megszületett elvi döntést, továbbá arra biztatja a Részes Államot, hogy a
Bizottság hivatalos eljárási rendjét követve valósítsa meg ezt a kezdeményezést;
10. Továbbá kéri a Részes Államot, hogy a Bizottság 2013-ban megrendezésre kerülő 37.
ülésszaka előtt hívjon meg egy UNESCO—ICOMOS szakértői missziót annak
felmérésére, hogy milyen előrehaladást sikerült elérni a Világörökség Bizottság által
hozott döntések végrehajtásában;
11. Valamint kéri, hogy a Részes Állam 2013. február 1-ig nyújtson be jelentést a helyszín
megőrzési állapotáról és a fentiek végrehajtásáról a Világörökség Központnak, hogy azt
a Világörökség Bizottság 37. ülésszakán, 2013-ban megvizsgálhassa.

