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Ikt.szám: 201/317/2013
Tárgy: meghívó a Világörökség
Szakbizottság 2014. január 14-i ülésére
2013. december 17.

Tisztelt Szakbizottság Tagok!
Tisztelt Állandó, Tanácskozási Jogú Meghívottak!
Tisztelt Tanácskozási Jogú Meghívottak!

Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság (UMNB) Világörökség Szakbizottsága elnökeként
ezúton meghívom Önöket a Világörökség Szakbizottság 2014. januári ülésére:
Helyszín:
Időpont:

Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ
elnöki tárgyaló
(1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1., I. emelet)
2014. január 14., kedd, 11:00

A világörökségi kezelési tervről, a világörökség komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a
világörökségi várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII.27.) Korm. rendelet alapján zajlik
a magyarországi világörökségi helyszínek megalapozó dokumentációjának (MAD) és kezelési
tervének (KET) elkészítése. A kormányrendelet értelmében mind a megalapozó
dokumentációról, mind a kezelési tervről a kultúráért felelős miniszter – védett természeti
területet érintő helyszín esetében a természetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben –, a
Világörökség Szakbizottság állásfoglalását is figyelembe véve alakítja ki véleményét.
Jelen szakbizottsági ülés témája a 2013. decemberi határidővel elkészült Hortobágyi Nemzeti
Park - a Puszta és Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék világörökségi helyszínek kezelési
tervét megalapozó dokumentációk véleményezése lesz.
A bizottsági ülés napirendjét, dokumentumait, és a kezelési terv előkészítésének menetrendjét
mellékelve küldöm. A hortobágyi és tokaj-hegyaljai megalapozó dokumentációkat pedig letöltés
útján Dropbox linken
érhetik el,
az elérés helyéről szóló információt a
zita.bardos@forsterkozpont.hu címről küldött levélben küldöm. Kérem, hogy az ülésre alakítsák
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ki a megalapozó dokumentációval kapcsolatos álláspontjukat. A Forster Központ véleményét a
megalapozó dokumentációkról mellékelten küldöm szíves tájékoztatásul.
Tájékoztatom, hogy a többi világörökségi helyszín megalapozó dokumentációinak és kezelési
terveinek véleményezése céljából 2014 folyamán további bizottsági ülésekre kerül majd sor.
Kérem, január 6-ig email üzenetben erősítsék meg, hogy a szakbizottsági ülésekkel kapcsolatos
információt megkapták és az ülésen részt vesznek.
Megjelenésükre feltétlenül számítok.
Üdvözlettel,

Cselovszki Zoltán
elnök, UMNB Világörökség Szakbizottság
elnök, Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási
és Szolgáltatási Központ

Mellékletek:
A Világörökség Szakbizottság ülésének tervezett napirendje és dokumentumai
A Forster Központ szakértői véleménye a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék világörökségi
helyszín megalapozó dokumentációjáról
A Forster Központ szakértői véleménye a Hortobágyi Nemzeti Park-a Puszta világörökségi
helyszín megalapozó dokumentációjáról
A kezelési terv előkészítésének menetrendje
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